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Lukijalle 
Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen osahanke Kolmiulottei-
set ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) on paneutunut vuosina 
2012 2013 virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden oppimis- ja osallistumiskäyt-
töön. Mukana osahankkeessa on ollut Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus 
Salpaus, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry sekä Tampereen yliopiston informaa-
tiotieteiden yksikkö SIS. Osahankkeen toimijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koko 
hankkeen ajan, vaikka työnjaollisesti kaikilla toimijoilla on ollut oma erityinen näkö-
kulma, jonka kautta ovat kolmiulotteisia ympäristöjä tarkastelleet. Tässä julkaisussa 
3DM-toimijat kertovat hankekauden aikaisista kokemuksistaan kuudessa eri artikkelis-
sa. 
 
Hämeen ammattikorkeakoulun kehittämis- ja oppimisympäristönä on toiminut Hä-
meenlinnassa toimiva Virvelinrannan palvelukeskus. Keskus tarjoaa vammaisalan pal-
veluja, kuten päivätoimintaa ja kuntoutusta sekä intensiivihoitoa pääosin hämeenlinna-
laisille yli 16-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille. Hämeen ammattikorkeakoulun 
osahankkeessa on keskitytty ennen kaikkea kehittämään Kinect-liikesensorin hyödyn-
tämistä Virvelinrannassa. Tämän lisäksi osana hanketta kartoitettiin, kehitettiin ja tes-
tattiin kehitysvammaisille henkilöille soveltuvia mobiilisovelluksia. Kehittämistyöstä ja 
piloteista saatuja kokemuksia kuvataan artikkeleissa Kokemuksia Kinect-piloteista Vir-
velinrannassa ja Mobiililaitteen hyödyntäminen oppimisessa ja osallistumisessa.  
 
Koulutuskeskus Salpauksen kehittämisyhtiö AduSal Oy on paneutunut virtuaalimaail-
mojen sekä lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen. Osana hanketoimintaa toteutettiin li-
sätyn todellisuuden benchmarkkaus, jonka tulokset julkaistaan omassa raportissaan 
vuodenvaihteessa 2013 2014, sekä virtuaaliympäristö suomen kielen opiskelua varten. 
RealXtendiin toteutetun kieltenopiskelun virtuaaliympäristön rakentamista ja kokemuk-
sia sen käytöstä on kuvattu tämän julkaisun artikkelissa Suomen kieltä virtuaalimaail-
moissa. 
 
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry toteutti hankkeessa kolme Innostu ja innosta 
Second Lifessa -ryhmänohjaajakoulutusta. Koulutuksessa perehdyttiin yhteisöllisen op-
pimisen pedagogiikkaan ja tutustuttiin virtuaalimaailma Second Lifessa toimivan ryh-
män ohjaamisen erityispiirteisiin ja haasteisiin käytännön harjoitteiden avulla. Lisäksi 
SKAF toteutti Johdatus virtuaalimaailmojen opetuskäyttöön -koulutuksen osana virtu-
aalimaailmojen benchmarkkausta. Tämän julkaisun artikkelissa Innostu ja innosta  
Second Lifessa -ryhmänohjaakoulutus kuvataan koulutuksen sisältöä ja toteutusta ja 
annetaan käytännön vinkkejä Second Lifessa kouluttaville tai sinne koulutusta suunnit-
televille. 
 



KOHTI UUSIA ULOTTUVUUKSIA 
 

 

II

Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikössä on selvitetty lisätyn todel-
lisuuden opetuskäytön mahdollisuuksia muutaman pilottitoteutuksen kautta sekä tarjot-
tu lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi on toteutettu  
virtuaalimaailmojen benchmarkkaus, jonka tulokset julkaistaan omassa raportissaan 
(Retki maailmojen rajoille. Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmoja vertailemassa, 
ilmestyy vuodenvaihteessa 2013 2014). Lisätyn todellisuuden koulutuskokemuksia 
jaetaan tämän julkaisun artikkelissa Kokemuksia ja opittua lisätyn todellisuuden koulu-
tuksista. 
 
3DM-osahankkeen toimijat lanseerasivat osana hanketoimintaansa lisätyn todellisuuden 
hyödyntämiseen keskittyvän ARea-seminaarin. ARea-seminaareja on järjestetty hanke-
kauden aikana yksi kumpanakin hankevuotena, ARea 12 ja ARea 13. Seminaarien jär-
jestämisestä ja annista kerrotaan tämän julkaisun artikkelissa Lisätyn todellisuuden 
ARea-seminaarien toteuttaminen AVO2-hankkeessa. 
 
Olemme halunneet hyödyntää osahankkeessamme keskeistä lisättyä todellisuutta myös 
tässä julkaisussa. Muutamasta julkaisun kuvasta saat avautumaan perinteistä tekstiä 
monimediaisempaa sisältöä, katso ohjeet sivun alalaidasta! 
 
Tampereella joulukuussa 2013 
 
Joanna Kalalahti ja hankekumppanit 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuinka saat kirjan sisällön elämään: 
 
1. Lataa ilmainen Layar-sovellus  

mobiililaitteeseesi (saatavissa iOS- ja  
Android-alustaisille laitteille)  
osoitteesta get.layar.com tai alla  
olevan QR-koodin kautta: 

 

2. Avaa sovellus, osoita sovelluksen 
kameranäkymässä tämän julkaisun 
kuvia, joiden oheen on liitetty 
Layarin logo ja kosketa näyttöä 
skannatakesesi kuvan  
sovelluksella. 

3. Kun sovellus tunnistaa kuvan, sen 
päälle avautuu augmentoitua  
sisältöä! 
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Kokemuksia ja opittua lisätyn  
todellisuuden koulutuksista 

Joanna Kalalahti, Tampereen yliopisto 
 

Tampereen yliopisto lähti toteuttamaan lisätyn todellisuuden koulutuksia alkuvuodesta 
2013 osana Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen toimintaa. 
Koulutuksia aihealueelta ei tuolloin ollut juurikaan tarjolla Suomessa, aihealue oli vielä 
uusi ja termi lisätty todellisuus lähinnä ihmetystä herättävä. Jo AVO2-hankehakemusta 
kirjoitettaessa ennakoitiin, että hankekauden aikana kysyntä koulutuksille kuitenkin to-
dennäköisesti heräisi, joten lisättyä todellisuutta lähdettiin rohkeasti viemään osaksi 
oppilaitosten, kirjastojen, museoiden ja yritysten arkea. Kysyntää koulutuksille onkin 
riittänyt melko mukavasti. Tähän artikkeliin on koottu kokemuksia ja opittua koulutus-
ten toteutuksesta ja hyvistä käytännöistä evääksi muille aiheen kouluttamisesta kiinnos-
tuneille tahoille. 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 

Vuosi 2012, ensimmäinen kahdesta hankevuodesta, kului Tampereen yliopiston osapro-
jektissa pitkälti lisätyn todellisuuden haltuunottamiseen: olemassa olevan tutkimuksen, 
käytännön toteutusten sekä selainohjelmien läpikäymiseen. Vuoden 2012 loppupuolella 
alkoi koulutusten suunnittelu ja koulutusmateriaalien valmistelu opitun pohjalta. Koska 
lisätyn todellisuuden opetus- ja osallistumiskäyttö on 3DM-osahankkeessa keskeinen 
näkökulma, koulutustoteutuksia päätettiin suunnata ensisijaisesti oppilaitosten opettajil-
le ja toimijoille, mutta myös kirjasto- ja museotoimijoiden ajateltiin kiinnostuvan ai-
heesta. Lisäksi matkailun ja markkinoinnin parissa työskentelevät nähtiin mahdollisena 
kohderyhmänä. Koulutuksia päätettiin tarjota osana Tampereen yliopiston informaatio-
tieteiden yksikön täydennyskoulutustarjontaa kaikille avoimina toteutuksina, mutta li-
säksi tarjottiin myös mahdollisuus tilata räätälöityjä, organisaatiokohtaisia koulutuksia.  
 

Koulutustarjontaan otettiin seuraavat koulutukset: 
 

 Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen opetuksessa (2 pv) 
 Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen opetuksessa (1 pv) - tilauskoulutus 
 Perusteet lisätystä todellisuudesta ja sen opetuskäytöstä (2 h) 
 Lisätty todellisuus matkailussa ja markkinoinnissa (1 pv) 
 Lisätty todellisuus museoissa ja kirjastoissa (1 pv) 
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Kuva 1. Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön lisätyn todellisuuden koulutus-
tarjontaa keväällä 2013. 
 
Osaa koulutuksista oli pyritty aikatauluttamaan tasaisesti koko keväälle (1 toteutus / 
kuukausi), osaa vain muutama toteutus koko kevään ajalle. Lisätyn todellisuuden ope-
tuskäytön yhden päivän mittainen koulutus päätettiin toteuttaa vain erillisenä tilauskou-
lutuksena. 
 
Aluksi oli vaikea arvioida, mitkä koulutukset vetäisivät eniten osallistujia, tai mitkä 
niistä ylipäätään houkuttelisivat osallistujia. Marras-joulukuussa 2012 toteutettiin 
markkinointikampanjan noin 40 organisaatiolle. Ensin lähetettiin tiedotussähköpostia 
koulutuksista ja noin viikon kuluttua kontaktoituihin otettiin yhteyttä puhelimitse. Lisä-
tyn todellisuuden arveltiin olevan jotakin aivan uutta monelle markkinoinnin kohde-
ryhmään kuuluvalle, ja puhelimitse haluttiin saada mahdollisuus kertoa siitä hieman li-
sää. Tämä olikin hyvä ratkaisu, sillä lisättyä todellisuutta käsitteenä oli tarpeen avata 
monille. Jo joulukuussa koulutuksiin alkoi tulla ilmoittautumisia, ja kyselyitä organi-
saatiokohtaisesti räätälöitävistä koulutuksistakin tuli. Kiireinen kevät näytti olevan lu-
vassa! 
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Koulutusmateriaalien valmistaminen tyhjästä oli työlästä. Kaikkein työläintä oli kuiten-
kin perehtyä lisätyn todellisuuden helppokäyttöisiin selainsovelluksiin, koska selain-
valmistajien sivuilla oli pääsääntöisesti hyvin huonosti tietoa sisällöntuotantomahdolli-
suuksista tai ohjeita sisällöntuotantotyökalujen käyttöön. Kun koulutusten kohderyh-
mänä oli ei-teknisesti orientoituneet käyttäjät, liian monimutkaisten työkalujen käytön 
opettaminen ei tulisi kyseeseen, ja toisaalta ohjemateriaalia oli välttämätöntä tehdä itse 
koulutusten tueksi. Ohjemateriaalin osalta ongelmana tulisi olemaan se, että selainso-
vellusten valtavan nopean kehityksen johdosta ohjeita joutuisi melko varmasti päivit-
tämään useasti. Ohjeet toteutettiin aluksi tekstidokumenttipohjalle, joka laitettiin verk-
koon pdf-muodossa kaikkien avoimesti saataville. Päivitettävyyssyistä ohjeet on kui-
tenkin tarkoitus siirtää wikiin vielä AVO2-hankkeen aikana, jotta useampikin henkilö 
voisi päivittää niitä jatkossa helposti (ainakin siihen olisi mahdollisuus), ja ohjeet jäisi-
vät elämään vielä hankkeen jälkeenkin.  
 
Ennen koulutuksia ilmassa oli myös hieman jännitystä sen osalta, miten erilaisten 
tablet-laitteiden ja älypuhelinten käyttäminen tulisi sujumaan lisätyn todellisuuden so-
velluksia toteutettaessa. Suosituksena oli, että koulutuksiin tulevat ottaisivat mukaansa 
oman mobiililaitteen, mutta muutama lainalaite oli hankittu koulutuksissa toteutettavia 
kokeiluja varten, jotta kaikki osallistujat voisivat saada käytännön tuntumaa lisätyn to-
dellisuuden sovellusten toteuttamiseen. Laitekirjo kuitenkin tulisi mitä todennäköisim-
min olemaan melkoinen kaikkien eri laiteversioiden ja laitemerkkien osalta. Koulutuk-
siin varauduttiin siten, että kouluttajalla olisi tarvittaessa käytettävissään apukouluttaja.  
 
Ensimmäinen lisätyn todellisuuden koulutus järjestettiin helmikuun 2013 puolivälin 
tienoolla, jolloin kyseessä oli kahden päivän pituinen lisätyn todellisuuden opetuskäy-
tön koulutus. Koulutus oli opettavainen kokemus, ja sen pohjalta koulutukset ovat hil-
jalleen muokkautuneet nykymuotoonsa.  

Koulutuksista opittua 

Kaikista AVO2-hankkeen puitteissa toteutetuista lisätyn todellisuuden koulutuksista ke-
rättiin ennakkokyselyllä perustietoa mm. lisätyn todellisuuden tuttuudesta osallistujille 
ja heidän toiveistaan ja odotuksistaan toteutettavan koulutuksen osalta. Lisäksi koulu-
tusten osallistujilta kerättiin palautetta toteutetuista koulutuksista yhtenäisellä AVO2-
hankkeen koulutuspalautekyselyllä. Kysely ei välttämättä ollut kaikkein toimivin kes-
kenään erityyppisten koulutusten osalta: kouluttaja ei juuri voi vaikuttaa ulkopuolisten 
tahojen tiloissa toteutettujen koulutusten käytännön järjestelyihin, eikä osallistujien 
verkottaminen lyhyessä verkkokoulutuksessa ole edes tavoitteena, silti näistä asioista 
kysyttiin käytetyllä lomakkeella kaikilta vastaajilta. Yhtenäistä lomakepohjaa haluttiin 
kuitenkin käyttää hanketutkimuksen ja palautteenkeruun varmistamisen vuoksi. Tähän 
on koottu tiivistettynä palautekyselyn ja koulutuksen toteuttajan omien vaikutelmien 
pohjalta kooste lisätyn todellisuuden koulutusten toteuttamisen hyvistä käytännöistä. 
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Tampereen yliopisto on toteuttanut osana AVO2-hanketta kaikkiaan 9 erilaista lisätyn 
todellisuuden koulutusta. Näistä yksi toteutettiin jo keväällä 2012 ITK-konferenssin 
workshopina yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa, muut kevään 2013 aikana 
(myös yksi kevään 2013 koulutuksista toteutettiin ITK-konferenssin workshopina). 
Kaksi koulutuksista on ollut webinaareja. Enimmäkseen koulutukset ovat olleet yhden 
päivän pituisia, räätälöityjä koulutuksia lisätyn todellisuuden opetuskäytöstä. Osallistu-
jia koulutuksissa on ollut kaikkiaan noin 100. Koulutuksista saatu palaute on ollut hy-
vää - keskiarvo on ollut 4,1 / 5. Koulutuspalautekyselyyn on vastannut yhteensä 28 
henkilöä. Kahdesta ITK-konferenssissa workshopina järjestetystä koulutuksesta kerät-
tiin sanallinen palaute erillisellä lomakkeella konferenssin järjestäjän toimesta - palaute 
oli näissäkin hyvää.  
 
Koulutuksen yleisarvosana  

 
Kuva 2. Koulutuksiin osallistuneiden antama yleisarvosana koulutuksesta. 
 
Vapaamuotoisen palautteen perusteella koulutuksissa on ollut toimivaa ja hyvää konk-
reettiset esimerkit, käytännön tekeminen (jonka kautta on saatu parempi kuva siitä, mi-
ten sovellukset toimivat ja mitä niiden käyttö vaatii), koulutusten kautta saatu uusi tieto 
aihealueesta sekä pienet ryhmäkoot ja sen mahdollistama henkilökohtainen opastus. 
 
Otteita osallistujien palautteista: 
 
"Kouluttaja esitteli mielenkiintoisesti ja konkreettisesti havainnollistaen lisätyn todelli-
suuden mahdollisia teknologioita. Konkreettisia esimerkkejä voisi tulevaisuuden koulu-
tuksiin kaivaa jostain esiin enemmänkin. Konkreettisten esimerkkien avulla on helpom-
pi oppia." 
 
"Itse olisin kuunnellut mielelläni kalvosulkeistyyliin lisää käytännön toteutuksista sekä 
niiden tuomasta oikeasta lisäarvosta asiakkaille." 
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"Lisää aikaa ryhmätöiden tekemiseen ja käytännön sovelluksen rakentamiseen ja tes-
taamiseen kouluttajan avustuksella ja asiantuntemuksella tuettuna." 
 
"Luennosta jäi innostunut mieli ja ideat alkoivat surista heti - mitä kaikkea lisätyillä 
todellisuuksilla voisi toteuttaa. Tietoni aiheesta jäi kuitenkin hyvin hataraksi ja pel-
käänpä ideoiden jäävän blogin uumeniin." 
 
"Sain tietää uutta asiaa lisätyn todellisuuden tulevaisuuden sovellutuksista ja haasteis-
ta. Sain realistisen kuvan sovellutuksista ja pystyn hyppäämään mahdollisuuteen, kun 
tekniikka kehittyy." 
 
Koulutuksissa on ollut tärkeää luoda osallistujille aluksi perusymmärrys aiheesta (mitä 
lisätty todellisuus on). Joillekin osallistujille aihe on ollut tuttu jo ennestään, mutta isol-
le osalle koulutuksen aihepiiri on ollut aivan uusi. 
 
Kuinka tuttu koulutuksen aihepiiri oli sinulle entuudestaan? 
 

 
Kuva 3. Koulutuksen aihepiirin tuttuus osallistujille entuudestaan. 
 

Osallistujien omien ajatusten, ideoiden ja kysymysten esiin tuomiseen ja jakamiseen on 
kannustettu koulutuksissa, ja koulutusten ilmapiiri on ollut parhaimmillaan vapaamuo-
toinen ja keskusteleva. Toiveissa oli kuitenkin saada aikaan enemmän verkostoitumista 
osallistujien välille kuin mitä palautteen mukaan käytännössä tapahtui. Palautteiden 
osalta on kuitenkin huomioitava, että järjestetyssä webinaarissa ja tiiviimmissä, 1-4 
tunnin koulutuksissa verkostoituminen ei niinkään ole ollut tavoitteena, vaan tiiviin tie-
topaketin jakaminen aiheesta ja käytännön toteutusesimerkkien esittely. 
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Koulutus auttoi minua verkostoitumaan muiden osallistujien kanssa 

 
Kuva 4. Osallistujien näkemys koulutusten verkostoitumista edistävästä vaikutuksesta. 
 
Monissa koulutuksissa hyödynnetyissä lisätyn todellisuuden helppokäyttösovelluksissa 
on erilaisia ongelmia ja puutteita. Tämä kannattaa tuoda osallistujille alusta asti rehelli-
sesti esiin. Toisaalta myös sovellusten tuomia mahdollisuuksia on hyvä valottaa ja kan-
nustaa osallistujia hyödyntämään sovelluksia rohkeasti, jos niille löytyy järkeviä käyt-
tökohteita. On tärkeää, että osallistujilla on realistinen käsitys siitä, mitä he voivat so-
vellusten avulla toteuttaa, ja jos ongelmia ilmenee, heillä on mahdollisuus varautua nii-
hin ennalta.  
 
Toimivaksi on osoittautunut tiedottaa osallistujia ennen koulutuksen toteuttamista siitä, 
että oma mobiililaite kannattaa ottaa koulutuksiin mukaan. On hyvä, jos osallistujat 
pystyvät hyödyntämään omia laitteitaan koulutuksissa, koska koulutuksia varten asen-
netut mobiilisovellukset ovat myöhempää kokeilua varten jo valmiiksi laitteilla ja nii-
den itsenäinen käyttö on varmasti helpompaa. Toisaalta toimivaa on myös se, että osal-
listujille on tarjota lainalaitteita käyttöön, jos omaa mobiililaitetta ei ole. Ennalta kan-
nattaa jo selvittää, kuinka moni osallistuja tarvitsee lainalaitetta. Ennen koulutusta kan-
nattaa myös tuoda esiin, millä käyttöjärjestelmillä varustetut mobiililaitteet toimivat 
koulutuksessa kokeiltavien sovellusten kanssa, jotta koulutuksessa ei tule ikäviä yllä-
tyksiä. Joillakin osallistujilla on saattanut olla käytössään Windows-käyttöjärjestelmällä 
varustettuja mobiililaitteita, joilla ei pystynyt hyödyntämään kuin yhtä koulutuksissa 
kokeilluista lisätyn todellisuuden selaimista. Tällä hetkellä lisätyn todellisuuden sovel-
luksia toteutetaan ensisijaisesti Android- ja iOS-käyttöjärjestelmillä varustettuihin mo-
biililaitteisiin. Ongelmallista laitteiden osalta on myös se, että osa sovelluksista ei toimi 
edes kaikkien oikealla käyttöjärjestelmällä varustettujen laitteiden kanssa laite- ja ver-
siokohtaisista eroavaisuuksista johtuen. Tämä on yleensä aiheuttanut turhautumista ja 
on ollut kouluttajankin näkökulmasta haastavaa. 
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Koulutuksissa käytettäviä sovelluksia kannattaa ohjeistaa asentamaan jo ennalta omiin 
mobiililaitteisiin, samoin luomaan tunnukset sisältöjen toteuttamisessa hyödynnettäviin 
verkkosovelluksiin. Ennalta kannattaa myös pyytää osallistujia varaamaan mukaansa 
kuvia sovellusten toteuttamista varten. Aina parempi on, jos kuvat liittyvät osallistujien 
mahdollisesti jo ennalta suunnittelemien sovellustoteutusten aiheisiin. Jotkut sovelluk-
set vaativat tarkasti määriteltyjä kuvakokoja ja -formatteja, joten myös näistä asioista 
kannattaa tiedottaa ennalta, jotta koulutuksissa ei jouduttaisi käyttämään aikaa kuvan-
käsittelyyn. 
 
Riittävän pienet ryhmäkoot ovat olleet olennaisia koulutusten onnistumisen kannalta 
silloin, kun on kokeiltu sovellusten toteuttamista käytännössä. Osallistujien tekniset tai-
dot (erityisesti tablet-laitteiden käyttötaito) vaihtelevat ryhmittäin melko huimasti. Jois-
sakin koulutuksissa on saman sisällöntuotantosovelluksen läpikäymiseen saattanut ku-
lua miltei tuplasti aikaa verrattuna johonkin toiseen koulutukseen. Sopiva ryhmäkoko 
on paljolti riippuvainen osallistujien tietoteknisistä taidoista, mutta käytännössä maksi-
missaan noin 10 osallistujan ryhmät ovat olleet toimivimpia. Heikommilla tietoteknisil-
lä taidoilla varustetut osallistujat ovat tarvinneet henkilökohtaista neuvontaa melko pal-
jon, mutta usein myös edistyneemmillä tietotekniikan hyödyntäjillä on ollut monenlais-
ta kysyttävää. Koska etenemistahti koulutuksissa on koetettu valita taidoiltaan hei-
koimpien mukaisesti, ovat taidoiltaan edistyneemmät pystyneet etenemään itsenäisesti 
omaan tahtiinsa koulutuksia varten ennalta laadittujen sovelluskohtaisten ohjeiden avul-
la. Laaditut ohjeet ovat myös toimineet apuna koulutusten jälkeen, kun osallistujat ovat 
lähteneet jatkamaan sovellusten toteuttamista itsenäisesti.  
 
Osallistujien näkökulmasta ongelmallista koulutuksissa on ollut ajanpuute. Vaikka so-
vellusten toteuttaminen on käytännössä melko nopeaa muutaman kokeilukerran jälkeen, 
perusasioiden opettelu vie oman aikansa.  
 
Osallistujilta on kysytty ennen koulutusta heidän ennakko-odotuksistaan. Yleiskäsityk-
sen tai lisätiedon saaminen aiheesta, osaamista sovellusten käyttämiseen ja toteuttami-
seen, esimerkkejä olemassa olevista toteutuksista, lisätyn todellisuuden opetuskäytön 
mahdollisuuksiin tutustuminen sekä ideat ja inspiraatio ovat olleet eniten listattuja odo-
tuksia.  
 
Omat odotukset koulutukselta ja koulutuksen anti eivät kuitenkaan aina välttämättä 
kohdanneet. Koulutuspalautekyselyn vapaamuotoisten vastausten perusteella esiin nou-
si erityisesti toiveita koskien koulutuksessa käytettyjä toteutustapoja: kuusi vastaajaa 
toivoi lisää käytännön tekemistä ja vähemmän teoriaa, kaksi toivoi lisää havainnollis-
tamista ja konkreettisia esimerkkejä, ja yksi vastaajista toivoi enemmän kalvosulkeis-
tyyppistä tiedonjakoa. Tietoiskunomainen verkkokoulutustoteutus (45 min) ei ole saa-
dun palautteen perusteella kovin toimiva tapa kertoa lisätystä todellisuudesta, mikä on 
toki ymmärrettävääkin, koska lisätty todellisuus avautuu selvästi parhaiten käytännön 
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kokemuksen kautta. Osallistujat arvioivat palautekyselyssä koulutuksen vastaavuutta 
sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavasti: 
 
Koulutuksen vastaavuus omiin tavoitteisiin  
 

 
Kuva 5. Koulutuksen vastaavuus osallistujien omiin tavoitteisiin. 
 
Lisätyn todellisuuden selainten parissa tapahtuva jatkuva, voimakas kehitystyö on aihe-
uttanut osaltaan ongelmia. Koulutuksissa on tullut vastaan yllätyksiä, kun sovellus on-
kin muuttunut tai jopa poistunut käytöstä yhden yön aikana. Tällä on seurauksensa to-
teutettujen sovellusohjeiden ylläpitoon, eli ennen jokaista koulutustoteutusta on tarkis-
tettava, vieläkö sovellukset toimivat toteutetun ohjeversion mukaisesti - jos näin ei ole 
ollut, on ohjeita ollut tarpeen päivittää. 
 
Osallistuneilta kysyttiin, kuinka suurella todennäköisyydellä he aikovat hyödyntää lisät-
tyä todellisuutta koulutuksen jälkeen. Kukaan vastaajista ei valinnut vastausvaihtoehtoa 
"En aio hyödyntää". Suurin osa vastasi mahdollisesti hyödyntävänsä lisättyä todelli-
suutta omassa toimintaympäristössään jatkossa ja toiseksi eniten valintoja sai vaihtoeh-
to "Ehdottomasti". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOHTI UUSIA ULOTTUVUUKSIA 
 

 

9

Aiotko jatkossa hyödyntää aihepiiriä omassa toimintaympäristössäsi? 
 

 Kuva 6. Koulutukseen osallistuneiden arviot lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä omassa toi-
mintaympäristössään koulutuksen jälkeen. 
 
Suurimpia esteitä hyödyntämiselle vastaajat näkivät olevan oman organisaationsa tie-
tämättömyys aiheesta sekä resurssien puute: 
 
Mitä haasteita tai esteitä aihepiirin hyödyntämiseen mahdollisesti liittyy 
omassa toimintaympäristössäsi? 

 Kuva 7. Lisätyn todellisuuden hyödyntämisen haasteet ja esteet koulutukseen osallistuneiden toi-
mintaympäristöissä. 
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Yhteenveto 

Yleisesti ottaen lisätyn todellisuuden koulutukset ovat olleet todella palkitsevia toteut-
taa, koska osallistujat ovat aina todella innoissaan - lisätty todellisuus teknologiana on 
voimakkaita wow-kokemuksia synnyttävää. Toisaalta myös sovellusideoita syntyy run-
saasti. Muutama koulutuksiin osallistunut on kuitenkin turhautunut, kun ei ole keksinyt 
lisätylle todellisuudelle käyttökohdetta. Kouluttajan näkökulmasta tämä on yksi positii-
vinen tulos koulutuksesta, sillä jos koulutus saa osallistujan vakuuttumaan siitä, että 
sama asia on mahdollisuus toteuttaa helpommin jollakin tutummalla tavalla, on turha 
lähteä hyödyntämään lisättyä todellisuutta vain sen itsensä vuoksi. Opettelu vie kuiten-
kin aikaa, eikä ole järkevää esittää samaa asiaa uudella tavalla, jos se ei ole opetukselli-
sesti yhtään aikaisempaa parempi. Etukäteen kannattaa muutenkin puntaroida huolella, 
missä nimenomaan lisätystä todellisuudesta on apua verrattuna muihin teknologioihin. 
 
Lisätyn todellisuuden koulutusten toteuttamisen perusteella voidaan laatia seuraavan-
lainen suosituslista vastaavien koulutusten toteuttajille:  
 

 Toteuta tai hanki kokeiltaviin sovelluksiin hyvät peruskäyttöohjeet, joita osallistujat 
voivat hyödyntää harjoitellessaan lisätyn todellisuuden sovellusten toteuttamista 
käytännössä.  

 Testaa teknologiaa jatkuvasti! 
 Varaudu lisätyn todellisuuden selainten keskeneräisyyteen ja jatkuviin muutoksiin 

niissä, ja tuo nämä asiat myös osallistujien tietoon. 
 Suosita omien mobiililaitteiden mukaan ottamista koulutuksiin, mutta varaa myös 

osallistujien käyttöön muutama lainalaite - selvitä jo ennakkokyselyllä osallistujien 
laitetilanne! 

 Pyydä osallistujia asentamaan koulutuksissa käytettävät sovellukset jo ennalta 
omiin mobiililaitteisiin sekä luomaan käyttäjätunnukset koulutuksessa hyödynnet-
täviin sisällöntuotantosovelluksiin — mukaan linkit sovelluksiin ja tieto käyttöjär-
jestelmävaatimuksista! 

 Pyydä osallistujia varaamaan mukaansa kuvia toteutettavia sovelluksia varten - tie-
dota mahdollisista formaatti- ja kokovaatimuksista! 

 Painota koulutuksissa käytännön esimerkkejä, kokeilua ja tekemistä. 
 Älä luo liian suuria odotuksia siitä, mitä tällä hetkellä on mahdollista tehdä itse 

maksutta.  
 Lisätty todellisuus kuten muutkaan opetusteknologiat eivät yleensä itsessään ratkai-

se opetuksen ongelmia. Olennaista on opetusteknologian integrointi osaksi opetuk-
sellista kokonaisuutta ja hyödyntäminen asioissa, joissa siitä on lisäarvoa.  

 Lisätyn todellisuuden vahvuudet näyttäisivät olevan erityisesti asioiden havainnol-
listamisessa ja visualisoinnissa, teorian ja konkretian yhdistämisessä, tutkivan ja 
ongelmalähtöisen oppimistoteutuksen viemisessä autenttiseen ympäristöön sekä 
proseduraalisten työsuoritusten ohjeistuksessa. 
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Suomen kieltä virtuaalimaailmoissa 
Teemu Siltanen, AduSal Oy 

 

Koulutuskeskus Salpauksessa heräsi vuoden 2012 loppupuolella ajatus virtuaalimaail-
ma RealXtendin1 hyödyntämisestä suomen kielen opetuksessa maahanmuuttajille. 
Aluksi ajatuksena oli opettaa kieltä yleisluontoisesti ilman tarkempaa rajausta. Raken-
nettiin virtuaalimaailma, jossa saattoi liikkua ympäri Suomen kartan muotoista aluetta 
ja tutustua Suomen suurimpiin kaupunkeihin ja näiden suhteellisiin sijainteihin. Lisäksi 
virtuaalimaailmaan luotiin labyrintti, jonka sisään upotettujen kysymysten avulla laby-
rintin käyttäjät pystyivät opiskelemaan pelimäisemmin, ikään kuin huomaamattaan.  

 

 
Kuva 1. Labyrintti ja Suomen kartta. 

 

Sovellusta testattaessa pääasialliseksi ongelmaksi muodostui opettavan sisällön puute. 
Ilman sitä virtuaalimaailman hyödynnettävyys jäi minimaaliseksi. Käytön opetteluun 
kuluva aika suhteessa saataviin hyötyihin oli suuri, eikä näin ollen ollut järkevää käyt-
tää toteutettua versiota opetuksessa. 
 
Erinäisten neuvotteluiden ja yhteistyökumppaneiden etsinnän jälkeen saatiin kielenope-
tus kohdistettua terveydenhoitoalalle. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että virtuaalimaa-
ilmaan tarvittiin erilaista sisältöä sairaalamaailmasta. Mukaan saadun suomen kielen 
opettajan kanssa neuvoteltiin hänen tarpeistaan koulutuksessa, ja päädyttiin rakenta-
maan sairaala, jossa on aula ja neljä huonetta: kanslia, potilashuone, lääkehuone ja tau-
kohuone. Koulutus järjestettäisiin sairaalassa opettajan johdolla viikottain, tutustuen 
kullekin huoneelle ominaiseen sanastoon ja keskusteluihin. Jotta voitaisiin todella hyö-
dyntää virtuaalimaailmaan tarjoamaa potentiaalia, huoneisiin tarvittiin paljon sisältöä. 

                                                             
1 http://realxtend.org/ 
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Koska RealXtend ei tarjoa valmiita objekteja lisättäväksi maailmaan, puhumattakaan 
sairaalalle ominaisista esineistä, kaikki jouduttiin luomaan itse. Joistakin esineistä löy-
tyi kelvollisiaja maksuttomia 3D-malleja internetin mallisivustoilta. Niitäkin täytyi op-
timoida virtuaalimaailman tarpeisiin, sillä mitä enemmän objekteja virtuaalimaailmaan 
lisätään, sitä raskaammaksi se muuttuu. Tavoitteena oli tehdä maailmasta mahdolli-
simman kevyt, mutta samaan aikaan mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta virtuaali-
sairaala olisi realistinen, keskustelunaiheiksi sopivaa esineistöä löytyisi riittävästi ja ti-
laa avatarilla liikkumiseen huoneissa olisi mukavasti. Aluksi huoneet ja niiden sisältö 
olivat melko pelkistettyjä, mutta projektissa mukana olleen opettajan antaman kattavan 
listan jälkeen paikka alkoi muistuttaa yhä enemmän sairaalaa. Jossakin vaiheessa todet-
tiin, että sairaalan sisällä olevissa huoneissa on riittävästi objekteja, mutta ulkopuolella 
olevaa tyhjää tilaa voitiin vielä hyödyntää. Koska virtuaalimaailmassa ei ole fyysisiä ra-
joitteita, sairaalan pihalle päätettiin lisätä leijuvia saaria, joille voi lentää tekemään esi-
merkiksi ryhmätehtäviä. Koska alkuperäinen labyrinttiajatus kiehtoi jossain määrin 
edelleen, labyrintista tehtiin pienempi versio avatarella liikkumisen harjoitteluun samal-
la, kun opetellaan suomea labyrintissa eteen tulevien kysymysten välityksellä. 
 
Opetuksen kannalta tärkeää oli lisätä virtuaalimaailmaan useita niin kutsuttuja äänima-
jakoita. Äänimajakoiden avulla opiskelijat voivat kuunnella etukäteen tallennettuja kes-
kusteluita, tehdä niiden pohjalta tehtäviä, keskustella niistä tai lukea keskustelun myös 
tekstimuodossa. Äänet olivat muutenkin tärkeässä osassa opetusta. Suomen kielen 
opiskelijat olivat fyysisesti eri paikkakunnalla, joten kaikki kommunikaatio heidän ja 
opettajan välillä tapahtui VoIP:n eli internetin yli käytävän äänipuhelun ja chatin väli-
tyksellä. Jos äänet eivät toimineet, ei kommunikoinnista eikä näin ollen opetuksesta-
kaan tullut paljon mitään. Ympäri virtuaalitilaa on myös sijoiteltu kirjoitusalustoja, joi-
den kautta opiskelijat voivat yhdessä tehdä niissä olevia tehtäviä, sekä web-tauluja, joi-
hin on tuotu sisältöä internetistä.  
 

 
Kuva 2. Potilashuoneessa olevia äänimajakoita. 
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Vaikka tila oli rakennettu valmiiksi jo ennen koulutusten alkua, sitä jouduttiin hieman 
muokkaamaan eri opetussessioiden välillä sen perusteella, mikä nähtiin toimivaksi ja 
mikä ei, koska kyseessä oli ensimmäinen kokemus virtuaalimaailmassa tapahtuvasta 
opetuksesta sekä opettajalle että toteuttajalle. Lisäksi osa opetusaineistosta ei ollut vielä 
valmiina ennen opetusviikkoa, joten aineisto lisättiin virtuaaliympäristöön sitä mukaa, 
kun opettaja ehti sen tuottaa. 
 
Ennen varsinaisia opetuskertoja opiskelijat tutustuivat RealXtend-alustana käytettyyn 
Meshmooniin2, joka tarjoaa oman asiakasohjelmansa (eli sovelluksen jolla voidaan 
muodostaa yhteys RealXtend-ympäristöihin) ja lisäksi RealXtend-ympäristöjen isän-
nöintiä pilvipalvelimilla. Tämä oli tarpeellista, koska kukaan opiskelijoista ei ollut 
käyttänyt virtuaaliympäristöä entuudestaan, eikä heidän kielitaitonsa ja tietotekniset tai-
tonsa olleet sillä tasolla, että käytön olisi voinut opetella varsinaisten opetuskertojen 
ohessa. Näin pyrittiin minimoimaan ympäristön vieraudesta koituvat hankaluudet ja 
keskittymään oppimiseen varsinaisilla opetuskerroilla. Opetussessioita oli viisi, yksi 
sessio viikon välein keskiviikkoiltapäivisin. Opiskelijoita oli sessioissa mukana neljä, 
he olivat kaikki Espanjasta Suomeen sairaanhoitajan töihin tulleita. Lisäksi mukana oli 
yksi lääkäri, joka teki tehtäviä myöhemmin, koska hän ei päässyt opetuskerroille mu-
kaan. Teknisistä ongelmista huolimatta opiskelijat olivat riittävän motivoituneita pysy-
mään opetuksessa mukana ja käymään kaikilla opetuskerroilla. 
 
Suurin tekninen ongelma aiheutui Meshmoonin sisäisestä VoIP:sta, jonka toimivuudes-
sa oli paljon parannettavaa. Ensimmäisillä kerroilla kommunikaatio sen välityksellä oli 
lähes mahdotonta, koska ääni oli parhaimmillaankin katkonaista, eivätkä privaattikes-
kustelut opiskelijoiden kanssa onnistuneet. Kun samaan aikaan opiskelijoiden kielitaito 
oli kovin heikko, palautteen saaminen opetuksesta oli vaikeaa. Ilman varasuunnitelma-
na käytettyä Skypeä opetuksesta ei olisi tullut mitään. Ongelman kanssa painittiin pit-
kään, kunnes todettiin että opettajan tietokoneen tehot eivät olleet riittävät pyörittämään 
virtuaaliympäristöä täydellä resoluutiolla. Pienemmällä resoluutiolla tilanne helpottui, 
muttei kuitenkaan täysin ratkennut. Ongelman selvittäminen Meshmoonin ylläpidon 
kanssa johti siihen, että he ryhtyivät muokkaamaan VoIP:nsa toimintaa siten, että ko-
neen tehojen puutteen ei pitäisi vaikuttaa yhtä dramaattisesti sen toimivuuteen. Muita-
kin puutteita ilmeni käytön myötä, muun muassa Meshmoonin sisäänrakennetun chatin 
välityksellä kirjoitettuja linkkejä ei voinut avata suoraan klikkaamalla. Tämä aiheutti 
päänvaivaa niille opiskelijoille, joiden tietotekniset taidot eivät olleet erityisen hyvät. 
 
Opettajan kokemusten perusteella kokeilu on ollut melko stressaava, koska aina joutuu 
jännittämään tekniikan toimivuutta ja tekemään varasuunnitelmia. Onneksi opettaja on 
jaksanut ilmenneistä ongelmista huolimatta jatkaa eteenpäin, ja saanut opiskelijatkin 
pysymään mukana. Ottaen huomioon sen, että opettaja ei ollut käyttänyt aikaisemmin 

                                                             
2 http://meshmoon.com/ 
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Meshmoonia eikä juuri muitakaan virtuaalimaailmoja, on kunnioitettavaa, kuinka hyvin 
hän on onnistunut tehtävässään. Hän näkee projektissa paljon mahdollisuuksia tulevai-
suudessa, kunhan vain ympäristöön tulisi lisää sujuvuutta. 
 
Kokonaisuutena tällaisen virtuaalitilan rakentaminen RealXtendiin on kovin työläs pro-
jekti kehittäjän näkökulmasta. Muokkaustyökalujen kömpelyys ja puute tekee sisällön-
tuottamisesta hidasta ja raskasta. On selvää, että minkä tahansa 3D-ympäristön mallin-
taminen vie aikaa ja vaivaa, mutta joillain toisilla kehitysalustoilla tämä sujuu jossain 
määrin helpommin. RealXtendistä huomaa, että se ei ole loppuun asti hiottu ja edelleen 
kehitystyön alla. Tehdyt parannukset eivät ole olleet kuitenkaan päätä huimaavia. Taus-
talla käytetty 3D-moottori (ohjelmarunko, joka vastaa grafiikan piirtämisestä näytölle) 
on jäänyt ajastaan jälkeen jo aikoja sitten, eikä sillä siksi saa aikaiseksi paljoa, ainakaan 
ilman kohtuutonta panostusta sekä kehitystyöhön että laitteistoon. Paremmin kehitetyllä 
nykyaikaisella alustalla tehtynä tämä virtuaalimaailma olisi ollut ulkoasultaan parempi, 
kevyempi laitteistolle ja toiminut varmemmin. 
 
Myöskään skriptaus eli toimintojen ohjelmointi ei ole RealXtendissä niin helppoa kuin 
se voisi olla. Monin paikoin tuntuu siltä, että on vain lyöty yhteen erinäisiä toimintoja, 
jotka ovat tarpeellisia. Niiden käyttäminen on tehty tarpeettoman monimutkaiseksi, ei 
vähiten siksi, että dokumentaatio on parhaimmillaankin minimaalista. Näilläkin työka-
luilla on mahdollista saada aikaiseksi paljon, mutta kehittämiskokemus ei ole mieluisa. 
 
Jos vastaavan projektin haluaa toteuttaa tulevaisuudessa, se kannattaa toteuttaa jollakin 
muulla alustalla. Lisäksi on hyvä suunnitella ympäristö sellaiseksi, että sitä voidaan ja 
halutaan hyödyntää myös jatkossa silmällä pitäen mahdollisimman laajaa ihmisjouk-
koa, ei vain yhden koulutusryhmän tarpeita. Tämä tuottaa haasteita, koska kielen opis-
kelussa, kuten muussakin opiskelussa, jokainen yksilö ja ryhmä on erilainen ja tarpeet 
ovat erilaiset.  
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Mobiililaitteen hyödyntäminen  
oppimisessa ja osallistumisessa 

Leena Koskimäki, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 

Yksi Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tavoitteista AVO2-hankkeessa on ollut 
erityisryhmiä tukevien mobiilipalveluiden kartoittaminen, kokeilu ja koostaminen.  
Tässä artikkelissa esitellään hankkeen aikana saavutettuja tuloksia ja kokemuksia. 
 
Timo Niemelä aloitti mobiilipalveluihin ja -sovellusten käyttöön liittyvää selvitystyötä 
ja pilotointia keväällä 2013. Hän aloitti selvitystyön kartoittamalla olemassa olevia, ar-
kea ja hyvinvointia tukevia mobiilisovelluksia. Samoin käytiin läpi Hämeenlinnassa 
toimivan vammaispalvelukeskus Virvelinrannan päivätoiminna sekä Etelä-Suomessa 
vammaishuollon kuntoutuspalveluja tuottavan kuntayhtymä Etevan asiakkaiden laite-
kantaa, selvitettiin minkälaisia sovelluksia asiakkaat voisivat käyttää oman toimintansa 
tukena ja apuna arjessa sekä miten sovellusten esteettömyys toteutuu.  Lisäksi selvitet-
tiin kyselyiden avulla, miten HAMKin tietotekniikan ja hyvinvointialojen opiskelijat 
sekä opettajat käyttävät mobiililaitteita vapaa-ajallaan, opiskelussa tai opetuksessa. 
 
Kesällä 2013 käynnistettiin HAMKin tietotekniikan opiskelijoiden kesäprojekti, jossa 
opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat laadittujen selvitysten ja määrittelyjen pohjalta 
mobiilikäyttöisen, esteettömän, osallistumista tukevan ja visuaalisen kalenterisovelluk-
sen. Sovelluksen käyttöä kokeiltiin Virvelinrannan asiakkailla syksyn 2013 ajan. Pilo-
toinnin pohjalta kerättiin tietoa esteettömien mobiilipalveluiden käytön kohteista, sovel-
lusten toiminnasta, kehittämisen mahdollisuuksista ja niiden käytöstä syntyvästä hyö-
dystä. Leena Koskimäki tuo artikkelissaan esille sovelluskehitysprojektin ja pilotin ko-
kemuksia ja havaintoja. Lopuksi kootaan projektin aikana havaittuja mobiilipalveluiden 
esteettömyyttä edistäviä tekijöitä. 

Mobiiliselvitykset 

Talvella 2013 Hämeen ammattikorkeakoulussa toteutettiin mobiiliselvitys. Selvitykses-
sä tutkittiin 22 Android-käyttöjärjestelmälle maksutta saatavilla olevaa mobiilisovellus-
ta, joista olisi jollakin tapaa hyötyä käyttäjän arjen ja mahdollisesti myös hyvinvoinnin 
tukemisessa. Sovelluksia kokeiltiin, ja niiden käyttötarkoitukset ja ominaisuudet kuvat-
tiin. Tällaisia Android-käyttöjärjestelmälle toteutettuja sovelluksia havaittiin löytyvän 
todella runsaasti, mutta käyttökelpoisimpien ratkaisujen löytäminen ja selaaminen oli 
aikaa vievää. Selvitys on luettavissa osana tätä julkaisua (liite 1).  
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Kokeiltujen sovellusten joukosta oli tarkoitus valita pilotoitavaksi jokin mobiilisovel-
lus, joka helpottaisi Virvelinrannan asiakkaiden arkea jollakin tavoin. Pilotin valmistelu 
aloitettiin kartoittamalla keväällä 2013 muutamien päivätoiminnan asiakkaiden puheli-
mia, jotta saatiin käsitys siitä, onko asiakkailla jo valmiiksi oma puhelin, johon pilotti-
sovelluksen voisi ladata. Kartoitus oli tarpeen myös käsityksen saamiseksi asiakkaiden 
älypuhelimien käyttötaidoista sen perusteella, minkälaisia heidän omat puhelimensa 
ovat. Kuten osattiin odottaa, laitekanta oli Virvelinrannan asiakkailla (vaikeammin 
vammaiset henkilöt) enimmäkseen hyvin vanhentunutta. Kaikkien puhelimet mahdol-
listivat Internet-selailun, mutta puhelimiin ei ollut mahdollista ladata uusia sovelluksia, 
koska laitteet eivät tukeneet niitä muun muassa kosketusnäytön puutteen takia. Joillakin 
asiakkailla oli kuitenkin myös uudempia laitteita ja nykyaikainen kosketusnäytöllinen 
älypuhelin käytössään. Selvityksen ja työntekijöiden haastattelujen perusteella päädyt-
tiin lopulta suunnittelemaan kokonaan oma sovellus pilottia varten.  
 
Ennen Virvelinrannan asiakkaille tehtyjä mobiililaitekartoituksia tehtiin vertailun vuok-
si kysely mobiililaitteista myös kahdelle HAMKin opiskelija- että opettajaryhmälle. 
Kyselyyn vastasi tietotekniikan sekä hyvinvointialan opiskelijoita ja opettajia. Tarkoi-
tuksena oli selvittää, löytyykö opiskelijoiden joukosta sellaisia, joille älylaitteiden käyt-
tö on jo tuttua ja voitaisiinko opiskelijoita hyödyntää esimerkiksi asiakkaan tai asiak-
kaiden ohjaamiseen pilotin aikana. Haluttiin myös saada käsitys siitä, millä tasolla mo-
biililaitteiden käyttö ylipäätään on tällä hetkellä opiskelijoiden sekä opettajien keskuu-
dessa ja kuinka paljon laitteita voitaisiin hyödyntää opetuksessa ja opiskelussa. Kyse-
lyssä kävi ilmi, että opiskelijoilla ja opettajilla oli sangen hyvin mobiililaitteita käytös-
sään, mutta niiden mahdollisuuksia opetuksessa tai oppimisessa ei vielä tunnisteta riit-
tävästi, eikä niitä ole kyetty hyödyntämään. Sinällään voi todeta, että laitekanta sekä 
opiskelijoiden että opettajien keskuudessa vanha. Tarkemmin tietoa kartoituksesta löy-
tyy tämän julkaisun liitteestä 1. 

Esteetön mobiilisovellus 

Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen yksikössä muodostettiin tietotekniikan opis-
kelijoista pieni ryhmä, joka toteuttaisi sovelluksen softaverstas-kesäprojektina. Yhdessä 
Virvelinrannan työntekijöiden kanssa oli käyty läpi sovellukseen vaadittavia toimintoja, 
joten ryhmä oli hyvin perillä sovelluksen vaatimuksista. Sovelluskehitys tulisi tapahtu-
maan kesän aikana, jolloin tavoitteena oli saada aikaan vähintäänkin demo, jossa olisi 
osa suunnitelluista ominaisuuksista. Toiveena oli kuitenkin saada sovelluksesta jo mah-
dollisimman valmis ja suunnitellun mukainen.  
 
Kehitystyön aikana oli tarkoitus valita pilottiin osallistuvat asiakkaat sekä integroida 
heidän viikko-ohjelmansa sovellukseen — näin pilotti olisi mahdollista käynnistää syk-
syn 2013 aikana. Pilotista saatujen tulosten perusteella sovellusta voitaisiin vielä mah-
dollisesti jatkokehittää ja lisätä siihen uusia ominaisuuksia. Mikäli kokeilu olisi  
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onnistunut, asiakkaat voisivat jatkaa sovelluksen käyttöä kokeilun jälkeenkin, jos hei-
dän oma puhelimensa sovellusta tukee. 
 
Kehitysalustaksi valittiin ensin Windows Phone, koska kehitystyö kyseessä olevalle 
alustalle oli opiskelijoille tutumpaa. Lisäksi yhdellä Virvelinrannan asiakkaista oli jo 
ennestään Nokia Lumia -puhelin, jolle valmiin sovelluksen voisi asentaa. Näin säästyt-
täisiin ainakin osittain erillisen testauslaitteen hankinnalta asiakkaalle pilotin ajaksi. 
Windows Phone -alusta oli kuitenkin suhteellisen rajoitettu, eikä aluksi määriteltyjä 
ominaisuuksia olisi voitu toteuttaa halutulla tavalla ja tasolla. Opiskelijat vaihtoivat sik-
si kehitysalustaksi Androidin. 
 
Sovelluksen suunnittelussa päädyttiin kalenteri- / lukujärjestys-tyyppiseen sovelluk-
seen, koska sellaiselle tuntui löytyvän heti käyttömahdollisuuksia ja ideoita niin asiak-
kaiden kuin ohjaajienkin keskuudessa. Sovellus tulisi toimimaan siten, että asiakkaalla 
on näkyvillä päivä- tai viikko-ohjelma, jota hän voi tutkia perinteisen lukujärjestyksen 
tapaan, mutta lisäksi sovellus ilmoittaisi aina hälytyksellä, kun jokin päivän aktivitee-
teista olisi alkamassa.  
 
Sovellusta kehittäneen opiskelijaryhmän kanssa oli käyty kesän aikana keskusteluja so-
velluksen toteutuksen edistymisestä.  Opiskelijaryhmä oli edistynyt hyvin vastoin-
käymisistä huolimatta.  Hanketoimijat olivat myös testanneet sovellusta kehitystyön ai-
kana. Opiskelijaryhmästä valitulle yhteyshenkilölle lähetettiin testauksen perusteella 
palautetta havaituista bugeista, ja palautteen perusteella ryhmä suoritti tarvittavat korja-
ukset. Sovellukseen toteutettiin vielä muutama esteettömyyttä entisestään parantava li-
säominaisuus testauksessa tehtyjen havaintojen sekä Virvelinrannan työntekijöiden 
kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta. Lähes valmiin sovelluksen käyttöä ja toimin-
toja esiteltiin työntekijöille. Yhdessä heidän kanssaan pyrittiin varmistamaan, että so-
velluksen toteutetut toiminnallisuudet palvelisivat heitä ja asiakasta arjessa ja kartoitet-
tiin tarpeet toimintojen hiomiselle. 
 
Sovellukseen lisättiin vielä seuraavia ominaisuuksia: 
 

 Kuvan liittäminen merkintään. Sovellus hälyttää näyttämällä aktiviteettia kuvaavan 
kuvan sekä mahdollisesti tiedon aktiviteetin tapahtumapaikasta sen sijaan, että lait-
teen näytölle tulisi asiakkaan toimintakyvyn näkökulmasta vaikeasti tulkittava teks-
ti. Esimerkiksi lounasaikaa hälytys voisi kuvastaa lautasen ja ruokailupaikan kuval-
la. Valokuvia tai esimerkiksi Papunetista3 saatavia selkokuvia voidaan hyödyntää 
kuvakkeiden toteuttamisessa. 

 Varmuuskopion palautuksen yksinkertaistaminen 
                                                             

3 Papunet on saavutettava verkkosivusto, joka on toteutettu eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville 
ihmisille, ks. http://www.papunet.net/ 
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 Koko sovelluksen nollaus alkuperäisasetuksiin 
 On / off-painike, mikäli esimerkiksi päivittäiseen ohjelmarutiiniin tulee kertaluon-

toisia muutoksia tai esteitä, joiden vuoksi viikko-ohjelmassa toistuvia hälytyksiä ei 
kannata alkaa muokkaamaan. Sen sijaan sovelluksen ollessa off-tilassa se jättää hä-
lytykset tekemättä. 

 "Avoin tapahtuma", joka on tarkoitettu harvinaisiin tapahtumiin, eikä sitä olisi en-
nalta nimetty tietyntyyppiseksi toiminnoksi. Näin ollen tapahtuman kuvaus ja lisä-
kuva on helppo muokata kulloisenkin tarpeen mukaan. Myös muita toistuvia tapah-
tumia kuten "Liikunta" ja "Keittiötyöt" lisättiin sovellukseen.  

 Suurikokoinen painike hälytyksen sammuttamiseksi 
 
Lopputuloksena oli TEAL-niminen Android-käyttöjärjestelmälle toteutettu mobiiliso-
vellus, jolla voidaan luoda päiväohjelmia visuaalisesti. Sovellus mukautuu käyttöjärjes-
telmän sisään rakennettuihin esteettömyyttä edistäviin toimintoihin, kuten suurempaan 
tekstikokoon. Esteettömyys ei ole mikään päälle liimattu ominaisuus, vaan tarkoittaa 
yhä laajemman käyttäjäkunnan huomioimista sovelluksen määrittelyssä, suunnittelussa, 
toteutuksessa ja käytössä. Sovelluksen avaintoiminnot ovat: 
 

 Viikon tapahtumien listaaminen 
 Salasanalla suojattu hallintapaneeli 
 Tapahtumien luonti, muokkaus ja poistaminen 
 Hälytykset 
 Varmuuskopiointi 

 

 
Kuva 1. Ruutukaappaus käyttöohjeesta: Osa asiakkaan päiväohjelmaa sekä näkymä hallinta-
paneelista, jossa lisätään, muokataan ja poistetaan tapahtumia sekä tehdään muita tarvittavia sää-
töjä. 
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Kuva 2. Ruutukaappauksia käyttöohjeesta: tapahtumanäkymän ja hälytysnäkymän havainnollis-
taminen. 

Sovelluksen testaus 

Sovelluksen pilotointi käynnistyi elokuun 2013 puolessa välissä. Hämeenlinnan kau-
pungin päivätoiminta sai sovellusten testausta varten kaksi Android-puhelinta. Toinen 
oli hieman vanhempaa mallia, toinen suhteellisen uusi. Etevan toimijat saivat käyttöön-
sä yhden melko uuden tablet-laitteen. Vaikka organisaatiot olivat olleet tiiviisti mukana 
sovelluksen kehittämis- ja testausvaiheessa, laitteita luovutettaessa käytiin vielä läpi 
sovellukseen lisätyt ominaisuudet. Tämän jälkeen työntekijät saivat vapaasti käyttää 
laitteita asiakkaiden kanssa. 

Työntekijöiden palaute 

Mukana pilottiorganisaatioissa olleilta työntekjöiltä kerättiin palautetta pilotista mar-
raskuussa 2013. Virvelinrannan työntekijöitä haastateltiin ja Etevan työntekijöiltä kerät-
tiin palautetta Webropol-palautelomakkeella seuraaviin kysymyksiin: 
 

 Millaisia odotuksia sinulla oli kehitettävän sovelluksen suhteen?  
 Sovelluksen suunnittelu ja toteutus: 

o Koitko, että sovelluksen ominaisuuksia kartoitettaessa ja suunniteltaessa 
toiveenne huomioitiin?  

o Olitko tyytyväinen valmiin sovelluksen toteutukseen?  
o Olivatko asiakkaat tyytyväisiä valmiiseen sovellukseen?  
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o Onko sovelluksen käyttöliittymässä huomioitu esteettömyys tarpeeksi hyvin 
(isokokoinen teksti, selkeys, kuvat, muut opasteet)?  

o Kuinka sovelluksen esteettömyyttä voitaisiin parantaa?  
 Sovelluksen käyttö arjessa: 

o Onko työntekijöiden ollut helppo käyttää sovellusta?  
o Onko asiakkaan ollut helppo käyttää sovellusta?  

 Mikä on ollut helppoa, mikä haastavaa?   
 Onko asiakkaille tullut konkreettista hyötyä sovelluksen käytöstä? Jos on, niin mil-

laista? Jos ei, niin miksi ei?  
 Onko sovellus tukenut asiakkaan osallistumista esimerkiksi Virvelinrannan rutiinei-

hin? Jos on, niin miten? Jos ei, niin miksi ei?  
 Missä asiakkaat ovat käyttäneet sovellusta? (Vain Virvelinrannassa/ myös muun 

toiminnan tukena?)  
 Minkälaisille asiakkaille sovellus soveltuu parhaiten?  
 Miten sovellusta voitaisiin kehittää edelleen?  
 Onko mieleesi tullut uusia ideoita siitä, kuinka mobiililaitteita voisi hyödyntää asi-

akkaan arjessa ja osallistumisessa? 
 

Virvelinrannan päivätoiminnasta saatu palaute 

Virvelinrannan päivätoiminnan asiakkaiden kanssa sovellusta eniten käyttänyttä työn-
tekijää haastateltiin tunnin ajan. Haastattelutilanteessa oli mukana myös toinen työnte-
kijä, joka oli käyttänyt välillä sovellusta ja kommentoi sen pohjalta omia kokemuksi-
aan.  Ensisijaisesti haastatteluun osallistui kuitenkin yksi työntekijä.   
 
Haastateltu työntekijä koki, että sovelluksen ominaisuuksia kartoitettaessa ja suunnitel-
taessa asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet otettiin huomioon hyvin. Sovellusta ja sen 
ominaisuuksia pidettiin selkeinä ja helppokäyttöisinä. Työntekijällä oli ollut oman arvi-
onsa mukaan melko optimistiset odotukset sovelluksen käytöstä. Käytön aikana hän 
huomasi, että pelkkä tulevien tapahtumien kirjaaminen sovellukseen ei ole ratkaisu 
ajankäytön hallintaan: tärkeää on myös huomioida esimerkiksi asiakkaan valmistautu-
miseen ja tapahtumapaikalle siirtymiseen kuluva aika. Lisäksi tulee löytää tasapaino 
toimivien, viikoittaisten tapahtumahälytysten ja kertaluontoisten tapahtumien lisäämi-
sessä ja käyttämisessä. Sovelluksen käyttö olisi helpompaa, mikäli päivätoiminnan oh-
jelma olisi strukturoidumpaa tai ainakin helpommin ennustettavaa.  
 
Kiireisessä arjessa pitäisi löytää aikaa kalenterin ohjelman päivittämiseen ja uusien ta-
pahtumien lisäämiseen. Sovellukseen olisi myös ollut mahdollista lisätä vapaasti omia 
valokuvia ja muuta kuvamateriaalia, jolloin olisi voitu hyödyntää asiakkaalle tuttuja 
symboleita, mutta valmistelu olisi vienyt liikaa aikaa, joten tätä ominaisuutta ei testattu. 
Tämä oli hyödyllistä palautetta myös sovelluksen suunnittelijoille. Aikaisemmissa kes-
kusteluissa esiin noussut toive puhesynteesin hyödyntämisestä sovelluksessa olisi var-
masti tukenut esteetöntä käyttöä, mutta tähän ei projektin resurssit eivätkä käyttöjärjes-
telmän muuten kattaviksi koetut esteettömät toiminnot riittäneet.  
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Työntekijän mukaan havaittiin nopeasti, että asiakkaan oma toiminta vaikutti siihen, 
kuinka hälytyksiin reagoidaan — huomioiko asiakas hälytyksen vai jättääkö hän häly-
tykset huomioimatta. Yhdellä sovellusta testaavalla asiakkaalla huomattiin erityistä 
edistystä aikataulujen noudattamisessa ja oikeassa paikassa olemisessa oikeaan aikaan. 
Toisella asiakkaalla sen sijaan havaittiin negatiivisena seurauksena hälytysten toiminta-
häiriöistä johtuvaa oma-aloitteisuuden heikkenemistä. Asiakas havaitsi ja ymmärsi, että 
päiväohjelman seuraava osio on alkamassa, mutta hän jäi silti odottamaan hälytystä 
katsellen kelloa ja tietäen varsin hyvin, että hänen pitäisi olla jo valmistautumassa. 
Asiakas puolustautui lopulta sillä, että hälytystä ei ollut tullut. Kyseinen asiakas oli var-
sinkin alkuun erittäin innostunut puhelimesta ja hälytyksistä ja olisi halunnut käyttää 
tarkkaa ohjelmaa myös Virvelinrannan ulkopuolella. Tämän ja hälytysten toimimatto-
muuden johdosta olisi voinut olla pahimmassa tapauksessa mahdollista, että esimerkik-
si hälytystä odottavan asiakkaan lääkkeet olisivat jääneet ottamatta hälytyksen pettäes-
sä. 
 
Mobiilipalveluissa nähtiin paljon potentiaalia, erityisesti asiakkaiden kommunikoinnin 
tukena. Toisaalta todettiin, että sopivien sovellusten etsimiseen ja testaamiseen ei vält-
tämättä ole arjessa aikaa. Suhteellisen pieni puhelimen näyttö koettiin haastavaksi niille 
asiakkaille, joilla on motorisia ongelmia. Työntekijät ehdottivatkin, että mobiilikalente-
risovellusta voisi laajentaa palveluksi, jossa aikataulut ovat pilvessä ja niitä voisi työs-
tää yhdessä esimerkiksi älytaululla asiakkaan kanssa. Työntekijät totesivat yhdessä, että 
asiakkaan kognition tulee olla riittävä, jotta asiakas ymmärtäisi ylipäätään, mihin mo-
biilisovellusta ollaan käyttämässä. Asiakkaiden tarpeet ja kyvyt ovat hyvin yksilöllisiä, 
mikä on huomioitava jo sovellusta määriteltäessä. Työntekijöille oli kuitenkin jäänyt 
positiivinen tuntuma pilotista. 

 
Etevalta saatu palaute 

Palautteen kerääminen Etevalta toteutettiin kyselylomakkeella, ja palautteen keruu jat-
kuu yhä artikkelia kirjoitettaessa. Jo saatujen vastausten kautta välittyy kokemus siitä, 
että ne joille Android-sovellusten käyttö on ennestään tuttua, kokivat kalenterisovelluk-
sen käyttöönoton ja käytön helppona. Osa taas, ehkä Android-sovelluksia aikaisemmin 
käyttämättömät, antoivat palautetta sovelluksen käytön vaikeudesta. Sovellusta oli käy-
tetty yhdellä asiakkaalla, joka oli kokenut sovelluksen itsenäisen käytön melko haasta-
vaksi. Sovelluksen arveltiin toimivan parhaiten "struktuuria kaipaaville "pienen tuen" 
asiakkaille. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas kykenee pääosin itsenäisesti toimimaan 
arjessa, mutta tarvitsee kuitenkin ajoittain apua yksittäisissä asioissa. Asiakkaalla on 
oltava myös jonkinlaista kiinnostusta esimerkiksi tablet-laitteen ja sovelluksen opette-
lemiseen / käyttöön." 
 
Toimintaympäristön ja vuorotyön haasteet sekä ehkä erilaisten toimintatapojen tör-
mäyksetkin näkyivät pilotista saadussa palautteessa. Osa työntekijöistä koki jääneensä 
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yksin sovelluksen kanssa, jota eivät osanneet käyttää. Toimijoille oli kyllä jätetty yh-
teystiedot säännöllistä palautteen ja kysymysten lähettämistä varten sekä selkeät käyt-
töohjeet sovellukselle, lisäksi heitä lähestyttiin useamman kerran syksyn aikana pilotin 
etenemisen tiimoilta, mutta oletettavasti tieto ei ollut edennyt kaikille toimijoille. So-
velluksen käyttöä esiteltiin työntekijöille, heidän annettiin kokeilla sovelluksen käyttöä 
Etevan tiloissa pilotoinnin alkaessa ja heille ilmaistiin, että tukea olisi saatavilla sovel-
luksen käyttöön kaiken aikaa. Eri työvuoroissa työskenteleville henkilöille viesti ei eh-
kä kuitenkaan välittynyt. 
 
Myös Etevalla alkoi esiintyä ongelmia hälytysten kanssa: joko hälytykset käynnistyivät 
omia aikojaan tai jäivät kokonaan tulematta. Tästä ei kuitenkaan saatu tietoa ennen kuin 
vasta pilotin lopulla, joten apua ongelman korjaamiseen ei voitu tarjota pilotin aikana.  
 
Hälytysten toimimattomuutta voidaan kuitenkin pitää isona teknisenä puutteena. Sovel-
lusta ei kesän projektin puitteissa edes tehty täysin valmiiksi – tämä oli sovittu jo pro-
jektin määrittelyssä. Sovelluksen jatkokäytön kannalta hälytysten toimimattomuuden 
syy on kuitenkin selvitettävä. Pilotin tarkoituksena ei ollut ainakaan vahvistaa mieliku-
vaa teknologian käytön vaikeudesta. 

Mobiilin potentiaali 

Vaikka sovellus ei toiminutkaan hallitusti, huomasivat työntekijät asiakkaiden käytössä 
olevissa mobiililaitteissa piilevän paljon potentiaalia. Toiveissa oli, että sovellukseen 
voisi liittää ääniohjeet muun ohjemateriaalin lisäksi ja mahdollistaa vaikkapa äänisyn-
teesin käyttö sovellukseen viestin välittymisen tukemiseksi.  
 
Mobiililaitteet ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja mukautettavia. Käyttöjärjestelmien 
kehittyessä rajapintoja eri apuvälineiden liittämiseksi käyttöön ja esteettömyyden li-
säämiseksi on mahdollista lisätä. Myös kommunikointia, esteettömyyttä ja osallistumis-
ta tukevia mobiilisovelluksia alkaa olla tarjolla yhä enemmän. Mobiililaitteiden hinto-
jen laskiessa ne tulevat saavutettavammiksi myös erityisryhmille. Kun mobiililaitteet 
nähdään yhä enenevässä määrin jonakin muuna kuin pelkkinä pelivälineinä, myös kor-
vaukset mobiilin apuvälinelaitteen hankintaan lienevät mahdollisia nykyistä laajemmal-
le käyttäjäryhmälle. 
 
Kalenterisovellus toimii esimerkkinä siitä, miten jokin voi olla esteetön ja helppokäyt-
töinen, mutta silti ominaisuuksiltaan yksityiskohtainen – peruskäyttö on yksinkertaista, 
mutta tarvittaessa voidaan tehdä hienosyisempääkin säätöä. Mikäli käytettävyyttä pa-
rannetaan ja palvelusta tehdään esteetön, parannus palvelee sovelluksen jokaista käyttä-
jää. 
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Esteettömyys palvelun suunnittelussa 

Virvelinrannan työntekijöitä haastateltiin esteettömyyttä edistävistä ominaisuuksista 
sovelluskehitysprojektin eri vaiheissa. Näiden keskustelujen ja aikaisemman kokemuk-
sen pohjalta johdettiin seuraavia nyrkkisääntöjä, joita voi hyödyntää sovelluskehityk-
sessä: 
 

 Räätälöidyt tarpeet ja toivotut ominaisuudet kartoitetaan jo sovelluksen määrittely-
vaiheessa, jolloin niiden huomioiminen on helppoa suunnittelu- ja toteutusvaihees-
sa. 

 Varmistetaan, että sovelluskehittäjät ymmärtävät, miten esteettömyyttä voidaan 
edistää sovellusta kehitettäessä, ja että he osaavat viedä toimivat ratkaisut toteutuk-
seen. 

 Riittävästi testausta loppukäyttäjien kanssa — näin saadaan ymmärrys siitä, miten 
toteutus on määrittelyn pohjalta tehty ja varmistus siitä, että palvelu tukee arjen 
toimintaa. 

 Laaditaan selkeät käyttöohjeet sovellukseen! 
 Sovelluksen toimintojen ja navigaation tulee olla selkeät; käyttäjällä ei saa olla vaa-

raa "eksyä" sovellukseen. 
 Monikanavaisuus: sovellus voi tarjota informaatiota selkeän sanallisesti, kuvallises-

ti, symboleiden ja merkkiäänien avulla — näin sisältö voidaan tehdä ymmärrettä-
väksi monella tavalla, jotka tukevat toisiaan. 

 Visuaalisten elementtien tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja tukea välitettävää 
viestiä. 

 Muokattavuus: sovelluksen käytössä voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttäjälle so-
pivaa kuvamateriaaleja, kuten Papunetin selkokuvapankkia. 

 Sovelluksessa tulee olla selkeät kontrastit heikkonäköisille käyttäjille, kuvamateri-
aalin tulee olla selkeää ja isokokoista ja kuvakokoa tulee voida kasvattaa tarvittaes-
sa. Väritys ei ole ainoa elementti, jolla informaatiota välitetään. 

 Tekstikokoa tulee voida tarvittaessa kasvattaa ja sovelluksessa olisi hyvä olla myös 
äänisynteesin ja ääniohjeistuksen käyttömahdollisuus. 

 Käyttäjällä voi olla motoristen ongelmien vuoksi vaikeuksia käyttää pieniä kuvak-
keita, painikkeita tms. – tämä tulee huomioida sovelluksessa. 

 Näytölle ei saisi luoda välkkyvää sisältöä, sillä se saattaa laukaista esimerkiksi epi-
leptisen kohtauksen. 

 
Aiheesta kiinnostuneille löytyy valtava resurssipankki sovelluskehittäjälle, josta saa li-
sätietoa ja esimerkkejä esteettömään sovelluskehitykseen:  
 
http://www.w3.org/WAI/ 
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Innosta ja innostu Second Lifessa  
-ryhmänohjaajakoulutus 

Riitta Liski, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 
 

Tässä artikkelissa kuvataan Sivistysliitto Kansalaisfoorumin järjestämän Innostu ja in-
nosta Second Lifessa -ryhmänohjaajakoulutuksen sisältöä ja toteutusta sekä annetaan 
käytännön vinkkejä Second Lifessa kouluttaville tai sinne koulutusta suunnitteleville. 
Mukana on osittain editoituja lainauksia koulutusten aikana kertyneistä opiskelijapa-
lautteista.  

Aiemmista Second Life –koulutuksista opittua 

Kansalaisfoorumi on kouluttanut virtuaalimaailma Second Lifessa vuodesta 2008 ja oli 
mukana jo ensimmäisessä AVO-hankkeessa4 vuosina 2008–2011. Järjestimme hanke-
vuosien aikana useita neljän viikon mittaisia koulutuksia, teemoina Second Lifessa kou-
luttaminen, tapahtuman järjestäminen Second Lifessa sekä yhteistoiminnallisten mene-
telmien soveltaminen Second Lifessa järjestettävissä koulutuksissa ja palavereissa. 
Kaikki koulutukset järjestettiin Second Lifessa, eikä lähiopetusta ollut lainkaan. Koulu-
tuksista kertyi siis varsin runsaasti kokemusta siitä, mikä tässä ympäristössä toimii ja 
mikä taas aiheuttaa ongelmia. 
 
Ensimmäisessä AVO-hankkeessa esille tulleita seikkoja pähkinänkuoressa: 
 

 Kurssi-informaatiossa kannattaa tuoda selkeästi esiin Second Lifen suhteellisen 
korkeat laitteistovaatimukset ja opiskelijoiden laitteistojen toimivuus kannattaa tes-
tata ennen ensimmäistä oppituntia. Käytännössä moni etukäteen ilmoittautunut jou-
tuu tässä vaiheessa jättämään leikin kesken, kun huomaa, että hänen laitteistonsa te-
hot eivät riitäkään pyörittämään Second Lifea. Äänilaitteiden toimivuus on myös 
hyvä tarkistaa etukäteen. 

 Ennen varsinaista kurssia kannattaa järjestää perusperehdytys sellaisille henkilöille, 
jotka eivät ole aiemmin käyttäneet Second Lifea. 

 Koulutustilanteet kannattaa suunnitella huolellisesti ja kaikki opetustilanteessa käy-
tettävät virtuaaliset välineet ja käyttöliittymän ominaisuudet testata ennen koulutus-
tilaisuutta. Laitteiden ja välineiden käyttöä on hyvä testata sekä niiden omistajan et-
tä opiskelijan roolissa, jotta erilaiset käyttöoikeudet eivät aiheuta yllätyksiä opetus-
tilanteessa. 

                                                             
4 Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) –hanke, http://www.eoppimiskeskus.fi/avo1 
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 Oppitunnin aikatauluun on hyvä jättää väljyyttä ja pelivaraa. Tekniset ongelmat ja 
opiskelijoiden eritasoiset tietotekniset valmiudet aiheuttavat usein viivytyksiä. 

 Ihanteellista olisi, jos suhteellisen pientäkin ryhmää ohjaisi vähintään kaksi henki-
löä. 

 Oppituntien on hyvä olla toiminnallisia, luentotilaisuuksia ei ole mielekästä siirtää 
sellaisenaan Second Lifeen. 

 Jos pystyy vaikuttamaan opiskeluympäristön suunnitteluun, kannattaa panostaa sii-
hen, että se on mahdollisimman esteetön ja nopeasti latautuva. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että tilassa ei ole suurta määrää rakennelmia ja hitaasti latautuvia 
tekstuureja. 

 Second Lifen rinnalla on hyvä käyttää jotakin tekstimuotoista verkko-
opiskeluympäristöä, jonne opiskeltavat materiaalit on helppo järjestää loogisesti 
eteneväksi kokonaisuudeksi. Oppituntien aikana ei myöskään ole mielekästä käyttää 
runsaasti aikaa yksittäisten teknisten ongelmien ja kysymysten käsittelyyn, vaan 
niihin vastaaminen ja ohjeiden antaminen kannattaa siirtää tähän Second Lifen rin-
nalla käytettävään opiskeluympäristöön. 

 
Voit lukea yksityiskohtaisemmin Kansalaisfoorumin aiemmista kokemuksista ensim-
mäisessä AVO-hankkeessa julkaistusta Pulahduksia AVO-vesillä — Kuvauksia AVO-
hankkeen toiminnasta 2008–2011 -raporttikokokelmasta5 (Second Life -
virtuaalimaailma opetuskäytössä -case-raportti, s. 71–83), jossa kuvataan Second Life 
kouluttajille -koulutuksen sisältö ja koulutuksen aikana kertyneet kokemukset. Lisäksi 
kannattaa tutustua Virtuaalisuus vaatii ja antaa paljon -artikkeliin6 ja Kouluttajana toi-
sessa maailmassa -videosarjaan7. Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuu-
teen -wikikirja8 on myös erinomainen tietolähde. 

Innosta ja innostu Second Lifessa -ryhmänohjaajakoulutukset 

AVO2-hankkeessa toteutimme kolme Innostu ja innosta Second Lifessa  
-ryhmänohjaajakoulutusta. Koulutuksessa perehdyttiin yhteisöllisen oppimisen pedago-
giikkaan ja tutustuttiin Second Lifessa toimivan ryhmän ohjaamisen erityispiirteisiin ja 
haasteisiin käytännön harjoitteiden avulla. Kaikki yhteiset koulutustapaamiset Second 
Lifessa sisälsivät sekä yhteisöllisen oppimisen pedagogiikkaa, harjoituksia ja yhteistä 
pohdintaa että ryhmän ohjaamisessa keskeistä Second Life -tekniikkaa. Koko koulutus 
ja kaikki koulutustapaamiset pyrittiin toteuttamaan yhteisöllisen oppimisen periaatteita 
noudattaen. Koulutus oli suunnattu ryhmänohjaajille ja verkkokoulutuksia vetäville 
henkilöille. 

                                                             
5 http://www.slideshare.net/eOppimiskeskus/avo-hankkeen-raportteja-1-2012-pulahduksia-avovesill-kuvauksia-

avohankkeen-toiminnasta-20082011 
6 http://issuu.com/riitta_liski/docs/sl_oppimisymparistona 
7 http://www.youtube.com/playlist?list=PL7A3BD316390F41BD 
8 http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_virtuaalimaailmoihin_ja_lisättyyn_todellisuuteen 
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Ensimmäiset kaksi koulutusta olivat kuuden viikon mittaisia, kolmas koulutus kesti nel-
jä viikkoa. Tässä raportissa kuvataan pidempi kuuden viikon koulutuskokonaisuus. 
Koulutuksiin osallistui yhteensä 34 henkeä eri oppilaitoksista ja vapaan sivistystyön 
piiristä. Koulutettavat toimivat pääasiassa opetustehtävissä, mutta viimeiseen koulutuk-
seen osallistui suurehko ryhmä nuorisotyön opiskelijoita. 
 
Aiemmissa koulutuksissamme olimme suosineet käytäntöä, jossa järjestettiin yksi vii-
koittainen yhteinen tapaaminen ja tämän lisäksi opiskelijat tekivät välitehtäviä pien-
ryhmässä itse valitsemanaan ajankohtana saman viikon aikana. Koulutuspalautteista 
kävi kuitenkin ilmi, että aikataulu oli monille turhan tiukka ja päädyimme nyt ratkai-
suun, jossa myös välitehtävien suorittamiseen oli varattu tietty ennalta sovittu ajankoh-
ta. Käytännössä kuuden viikon kurssi rakentui siten, että kahden tunnit tapaamiset Se-
cond Lifessa sijoittuivat myöhäiseen maanantai-iltapäivään. Joka toisella kerralla oli 
koko ryhmän oppitunti ja joka toisella kerralla pienryhmätapaaminen. Ohjattuja oppi-
tunteja oli neljä ja niiden väliin sijoittuvia pienryhmätapaamisia kolme. Tämä oppitun-
tien ja ennalta aikataulutettujen pienryhmätapaamisten vuorottelu osoittautui onnistu-
neeksi ratkaisuksi. 
 
Ennen koulutusta järjestettiin vapaaehtoinen kahden tunnin mittainen perusperehdytys, 
jossa tutustuttiin Second Lifen perustoimintoihin. 
 
Second Lifen rinnalla koulutuksessa käytettiin verkko-oppimisympäristö Moodlea op-
pimateriaalien, ohjeiden ja tehtävien jakoon sekä keskusteluun ja neuvontaan. Innosta-
miseen ja yhteisölliseen oppimiseen liittyvää teoriatietoa jaettiin pääasiassa Moodlessa 
ja Second Life -tapaamiset oli varattu yhteiseen pohdintaan ja käytännön harjoitteisiin.  

Ensimmäisen opintojakson teemat: Innostamisen periaatteet ja 
Second Lifen ryhmätoiminnot 

Ensimmäisessä yhteisessä koulutustapaamisessa perehdyttiin innostamisen periaat-
teisiin ja Second Lifen ryhmätoimintoihin. Tapaaminen käynnistettiin tutustumis- ja 
esittäytymissessiolla, jossa hyödynnettiin Second Lifen visuaalisuutta. Virtuaaliseen 
luokkatilaan oli asetettu erilaisia esineitä, joista kukin osanottaja valitsi itselleen mielui-
simman. Valinta tapahtui esineen päälle istumalla tai sen lähelle menemällä. Tämän 
jälkeen joku toinen opiskelijoista kertoi, miten tämä valinta hänen mielestään kuvaa ko. 
henkilöä. Lopuksi esineen valinnut henkilö sai itse kertoa, miten hyvin kuvaus oli osu-
nut kohdalleen. 
 
Opiskelijat olivat kertoneet keskeiset faktatiedot itsestään jo Moodlessa ja tässä esittäy-
tymistilanteessa nousi hauskalla ja rennolla tavalla esiin kunkin osanottajan persoonal-
lisuus.  
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Kuva 1. Kuka minkäkin esineen valitsee ja mitä se kertoo hänestä? Tutustuminen käynnissä. 
 
Second Life -tekniikkaan liittyvässä osiossa perehdyttiin ryhmän perustamiseen ja ryh-
män ominaisuuksien muokkaamiseen sekä ryhmäpuheluiden ottamiseen. 
 
Second Life -tekniikka -osuuden jälkeen pohdittiin seuraavia kysymyksiä: Miksi osal-
listun, minkälainen toiminta minua innostaa? Olet ohjaaja, millaisia tekemisen tapoja 
sinulla on, jotta saat aikaan innostavaa toimintaa? Ensin kukin pohti kysymyksiä itsek-
seen ja tämän jälkeen ryhmä valitsi korkeintaan 10 sanaa, jotka parhaiten kuvaavat in-
nostamista. Työskentelyssä käytettiin apuna Second Lifen muistilappuja (Notecard) ja 
mediataululle (Shared Media9) tuotua webpohjaisella tekstieditorilla luotavaa Ether-
pad10-dokumenttia, jolle ryhmien vastaukset koottiin. Jos aikataulu vaati, oli tätä tehtä-
vää mahdollista karsia siten, että ryhmän yhteinen pohdinta jätettiin pois. 
 
Yleisellä tasolla innostamiseen liittyvien motiivien lisäksi eräs opiskelijoista pohti omia 
motiivejaan, ryhmätoimintaa ja Second Lifea näin: 
 
"Ryhmätoiminta motivoi minua paremmin opiskelemaan sekä samalla opin sitä, miten 
itse hyödynnän tätä jatkossa opetuksessa. Ryhmä antaa myös vertaistukea. Second Li-
fe:n oppimisessa en pääse eteenpäin yksin." 
 
Oppitunnin viimeiseksi osioksi oli varattu lyhyt alustus innostamisen periaatteista. Käy-
tännössä tämä osuus jouduttiin usein siirtämään Moodleen aikataulun venymisen vuok-
si. 

                                                             
9  http://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/Shared-Media/ta-p/700145 
10 http://www.etherpad.org 
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Jokainen yhteinen oppitunti päättyi arviointiin, jossa painotettiin hieman eri asioita kul-
lakin kerralla. Tämän oppitunnin päätteeksi opiskelijat asettuivat janalle sen mukaan 
millaisia tämän tunnin oppimiskokemukset olivat olleet, negatiivisia vai positiivisia? 
He myös perustelivat valintansa suullisesti. 
 

 
Kuva 2. Oppimiskokemukset eivät menneet pakkasen puolelle. Palautteen anto sujui janalle aset-
tumalla. 
 
Vinkkejä: 
 

 Jos oppitunnilla on tarkoitus näyttää verkkosivuja tai esimerkiksi YouTube-videoita 
Second Lifen Shared Media -ominaisuutta käyttäen, on kaikilla osanottajilla oltava 
asennettuna Adobe Flash Player11, tästä kannattaa informoida opiskelijoita etukä-
teen. 

 Opetustilanteessa kävi ilmi, ryhmäpuhelu onnistui vain jos jokaisella siihen osallis-
tuvalla avatarilla oli sama ryhmä aktivoituna. 

 Oppitunnit kannattaa rakentaa siten, että tuntisuunnitelmaan jätetään sellaisia osioi-
ta, jotka voidaan siirtää myöhemmäksi tai käsitellä kirjallisesti esim. Moodlessa. 
Yksittäisiä tehtäviä joudutaan usein myös karsimaan "lennossa", jos aikataulu on 
venynyt. Kun tehtävät on pilkottu sopiviin palasiin, niitä pystytään karsimaan siten, 
etteivät opiskelijat edes havaitse sitä. Kouluttajatiimillämme on tapana laatia "mi-
nuuttiaikataulu", johon usein jo etukäteen merkitään asioita, jotka käsitellään vain 
jos aikaa jää. 

 

                                                             
11 http://get.adobe.com/flashplayer/ 
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Seuraavalla viikolla oli ensimmäisen pienryhmätapaamisen vuoro. Kouluttajat oli-
vat session aluksi paikalla varmistamassa, että työskentely pääsi käynnistymään ongel-
mitta. Myös tämä tapaaminen oli kaksijakoinen. Ensimmäisessä osiossa opiskelijat poh-
tivat pienryhmissä innostamisen eri osa-alueisiin – havahtuminen ja osallisuus, innos-
tamisen ulottuvuudet ja tutkimuksellisuus – liittyviä kysymyksiä ja erityisesti sitä, mitä 
ne tarkoittavat käytännön tasolla heidän omassa toiminnassaan. He kirjasivat pohdin-
tansa tulokset Second Lifessa Etherpad-tauluille ja kopioivat ne myös Moodlen keskus-
telupalstalle. 
 

 
Kuva 3. Pienryhmä pohtii innostamisen eri osa-alueita ja kirjaa pohdintansa tulokset Etherpad-
taululle. 
 
Toisessa, teknisemmässä, osassa he harjoittelivat ja ensimmäisessä yhteisessä tapaami-
sessa luomansa ryhmän tietojen muokkaamista. Ohjeistus tähän osioon oli tarkoituksel-
la jätetty melko niukaksi, jotta jäisi tilaa vertaisoppimiseen ja opiskelijat tottuisivat tut-
kimaan itsenäisesti melko monimutkaisen käyttöliittymän ominaisuuksia. 
 
Opiskelijoiden palautetta tällaisesta työtavasta: 
 
"Kommenttina: kokemus oli innostava, sosiaalinen ja osallistava. Rooli kirjurina toi 
pienen kokemuksen "multi-tasking" kiireestä, kun piti lukea-pohtia-kommentoida, ja 
samaan aikaan tarkentaa-kiteyttää-kirjoittaa ylös. Työtapa on erilainen, ja se haastaa 
mukavalla tavalla heittäytymään toiminnan virtaan. 
 
Haasteena oli tekniikka ja sen mielekkyyden löytäminen. Joku rautalankamalli olisi ol-
lut hyvä, jotta toiminta olisi integroitunut paremmin ymmärrykseen MIKSI minä teen 
nyt tätä, MIHIN tämä liittyy. Mutta osallisuuden teema on varmasti ytimessä, pidän  
siitä että minä oppijana joudun konstruoimaan oppimisen (ryhmä)toimintaa ja samalla 
SL:a ryhmätoiminnan taustalla." 
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"Tällaisen työn tekniikka tuli testattua: Keskustellaan pienryhmissä ja tulokset kirja-
taan taululle. Ja että tehtävät voi saada kun napsauttaa laatikkoa. Siis tätähän voin 
suoraan soveltaa omien opiskelijoitteni kanssa." 
 
Kommentti, jossa opiskelija kaipasi lisää perusteluja sille, miksi jotain tiettyjä asioita 
tehtiin, nousi esiin eräissä toisissakin palautteissa, joissa todettiin myös, että pelkästään 
suullisesti kerrotut perustelut eivät välttämättä jääneet mieleen. Tässä oli selkeä kehit-
tämisen paikka meille kouluttajille. 
 
Moodleen oli tässä oppijaksossa kerätty runsaasti oppimateriaalia yhteisöllisestä oppi-
misesta ja innostamisesta sekä Second Lifeen -liittyvää materiaalia ja linkkejä, joihin 
opiskelijat perehtyivät itsenäisesti tapaamisten välillä. 
 
Vinkki: 
 

 Välitehtävät kannattaa laatia pienryhmissä tehtäviksi myös muun tyyppisillä Second 
Life -kursseilla. Kaikissa koulutuksissa on saatu runsaasti palautetta siitä, että teh-
täviä on mukava suorittaa pienryhmässä. Yksin virtuaalimaailmassa tulee helposti 
vähän orpo olo, lisäksi opiskelijat pystyvät auttamaan toisiaan monimutkaisen ym-
päristön ja käyttöliittymän hallinnassa. 

Toisen opintojakson teemat: Oppimiskäsitykset ja yhteisöllinen 
oppiminen sekä retkeily Second Lifessa 

Toisessa yhteisessä tapaamisessa pohdittiin yhteisöllisten oppimismenetelmien tarvet-
ta erilaisten oppimiskäsitysten kautta. Tapaamisen lopuksi lähdettiin yhdessä retkelle. 
 
Oppitunti käynnistyi Second Lifeen rakennetulla oppimiskäsitysradalla. Radalla oli nel-
jä eriväristä linjaa, joista kukin edusti yhtä oppimiskäsityksistä: humanistinen, kognitii-
vinen, konstruktivistinen ja sosio-konstruktiivinen. Jokaisella radalla oli esillä väittämiä 
ohjaajan ja osallistujan roolista sekä oppimateriaaleista, toiminnasta ja arvioinnista. 
Opiskelijat kävivät radat läpi ja valitsivat radoista sen, joka parhaiten vastasi heidän 
omaa käsitystään ja työtapaansa sillä hetkellä. Valinta ilmaistiin poimimalla valitun ra-
dan lopusta radan värinen ruusu. 
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Kuva 4. Opiskelijat tutustumassa eri oppimiskäsityksiä edustaviin väittämiin. 
 
Seuraavassa vaiheessa opiskelijat siirtyivät alueelle, jossa oli esillä neljä taululle kirjoi-
tettua väittämää ohjaajan roolista eri oppimiskäsitysten mukaan, ja valitsivat sen väit-
tämän, joka parhaiten kuvasi heitä ohjaajana. Tämän jälkeen keskusteltiin oppimiskäsi-
tyksistä yleensä ja siitä, tulivatko oppilaat valinneeksi tässä kohtaa saman oppimiskäsi-
tyksen kuin äsken radalla kun he tekivät valinnan yleisellä tasolla. Pohdittiin myös sitä 
minkälaisia haasteita uudenlaiset oppimisympäristöt asettavat oppimiskäsitysten valos-
sa. 
 

Kuva 5. Radalta tultuaan opiskelijat valitsevat väittämän, joka kuvaa heitä ohjaajana. 
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Oppitunnin jälkimmäisessä osiossa harjoiteltiin ryhmän kanssa retkeiltäessä tarvittavia 
keskeisiä taitoja ja lähdettiin yhteiselle retkelle. Ryhmässä liikkuminen on Second Li-
fessa yllättävän hankalaa, koska ryhmän jäsenet eksyvät erittäin helposti toisistaan. Sen 
vuoksi on tärkeää, että osanottajat hallitsevat Second Lifen erilaiset kommunikointita-
vat, löytävät toisensa myös kartalta ja osaavat kutsua eksyneet ryhmän jäsenet luok-
seen. Ennen liikkeelle lähtöä harjoiteltiin ja kerrattiin seuraavat Second Life taidot:  
Teleport-kutsun lähettäminen ja siihen vastaaminen, IM-viestin lähettäminen ja siihen 
vastaaminen ja Second Lifen kartan käyttäminen. 
 
Ennen retkelle lähtöä otettiin ryhmäpuhelu, jonka käyttäminen yhdessä liikuttaessa on 
kätevää, sillä puhelussa olevien henkilöiden ääni kuuluu yhtä hyvin koko ajan riippu-
matta siitä kuinka kaukana keskustelijat ovat toisistaan. Näin ryhmästä mahdollisesti 
eksyviä pystytään ohjeistamaan helposti vaikka toiselta Second Life -saarelta käsin.  
 

 
Kuva 6. Retkikuntamme tutustumassa avaruusasemaan (Raymaker Field Studies Centre at Bow-
ness12). 
 
Tunti päättyi jälleen arviointiin, tällä kertaa arvioitiin etenemisvauhtia koko ryhmän 
kannalta katsottuna. Valinta tehtiin asettumalla janalle, jonka keskivaiheille asetettu 
polkupyörä edusti sopivaa vauhtia ja radan päihin asetetut etanat ja avaruusraketti taas 
liian hidasta tai nopeaa etenemistä. 
 

 
 
 

                                                             
12 http://secondlife.com/destination/raymaker-field-studies-centre-at-bowness 
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Vinkkejä: 
 

 Tunnilla käytetyn oppimiskäsitysradan kaltaisissa toteutuksissa tauluilla olevien 
tekstien on hyvä olla sen verran suuria, että ne pystyy lukemaan, vaikka ei osaisi 
käyttää Second Lifen zoomaustoimintoa. 

 Oppimiskäsitysradan päässä olleen ruusun ottaminen käteen ei kokemattomalta 
käyttäjältä onnistunut ilman ohjeistusta. Ruusu oli myös rakennettava siten, että ku-
ka tahansa käyttäjä pystyi ottamaan sen tavaravarastoonsa (Inventory) ja sieltä edel-
leen käteensä eli "pukemaan päällensä" (Wear). 

 Ryhmän kanssa retkeiltäessä kannattaa käyttää ryhmäpuhelua ja kokemattomien 
käyttäjien kanssa kannattaa kerrata keinot, joilla helposti löytää takaisin muun ret-
kikunnan luokse. 

 
Toisessa pienryhmätapaamisessa opiskelijat ideoivat ja suunnittelivat pienryhmänsä 
kanssa Second Life -retken. Tehtävässä oli keskeistä, että sen suorittamisessa noudatet-
tiin innostamisen periaatteita. Suunnitellut retket toteutettiin kurssin viimeisessä pien-
ryhmätapaamisessa ja näin kurssilaiset saivat arvokasta kokemusta siitä miten suunni-
telmat toimivat käytännössä. 
 
Tehtävänanto Moodlessa oli seuraavanlainen: 
 

Tehtävä:  
 
Pienryhmät ideoivat ja suunnittelevat johonkin Second Lifen kohteeseen suun-
tautuvan retken / oppimissession toiselle ryhmälle. Retki voi olla suunniteltu 
keksitylle tai jollekin todelliselle ryhmälle. Retken kesto on 30 min. Tehtävä 
tehdään noudattaen innostamisen periaatteita, joihin oleellisina osina kuuluvat 
myös tutkimuksellisuus ja arviointi. 
 
Tehtävä löytyy Moodlen lisäksi SL:ssa edellisen pienryhmätapaamisen  
EtherPad -tauluilta. Ryhmä voi halutessaan kirjoittaa suunnittelutehtävänsä suo-
raan tehtävään kunkin kohdan alle tai valita jonkun muun mieleisensä tavan kir-
jata tuotoksensa. 
 
Kukin ryhmä tuo oman suunnitelmansa (tehtäväkohdat a–c) Moodleen pvm 
mennessä. Tehtäväkohdat (e–f) tuodaan Moodleen retken toteuttamisen jälkeen. 
Ryhmät toteuttavat retkensä pvm. 
 
Tehtävän rakenne: 
 
a. Miten ryhmänä toimimme, jotta innostamisen perusidea ja elementit (havah-
tuminen, osallisuus, yhteisöllisyys ja tutkimuksellisuus) toteutuvat. Ennen var-
sinaisen tehtävän aloittamista pohtikaa hetki yhdessä onnistumiseen vaikuttavia 
tekijöitä. Tässä kohtaa on syytä painottaa sanaa onnistuminen, koska arviointi 
kohdistuu nimenomaan toiminnan onnistumiseen. Toiminnan onnistuminen nä-
kyy siinä, että ollaan saavutettu juuri niitä asioita, joita aiottiin saavuttaa. Koko 
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prosessin aikana seurataan esim. alla olevien kysymysten avulla onnistumista. 
Tässä vaiheessa sovitaan työnjaosta: kuka seuraa ja miten ja minne kirjataan. 

 Olemmeko matkalla sinne, minne olemme aikoneetkin? 
 Ovatko kaikki tietoisia minne olemme menossa? 
 Vastuunotto ryhmässä? 
 Sitoutuminen? 
 Kuuluuko kaikkien ääni? Vuorovaikutus? 
 Mitä ylimääräistä on syntynyt prosessin aikana? Miten sitä voitaisiin jakaa 

ja tallentaa muilla? 
 
b. RETKEN suunnittelussa lähdetään liikkeelle innostamisen peruskysymyksis-
tä: 

 KETKÄ ovat osallisia? Eli ketkä osallistuvat retkelle ja mistä he mahdolli-
sesti ovat kiinnostuneita? (Miten tutkimme / selvitämme asian?) 

 osallistujien tarpeet myös retken tekijöiden 
 resurssit 
 jne. 
 MITÄ tehdään eli ideoidaan ja etsitään retkipaikka? 
 MIKÄ on retken tavoite/tavoitteet? 
 MITEN innostamisen prosessia, retkeä, rakennetaan: 
 osallistujien lukumäärä 
 käytettävissä oleva aika 
 budjetti 
 retkikohteen "palvelut" 
 MINKÄ AVULLA teemaa kehitellään? Mitkä ovat konkreettiset toimet, jot-

ta asetettu tavoite/tavoitteet saavutetaan? 
 Retken ohjelma ja sisältö ja aikataulutus 
 Työnjako retken aikana 

 
c. Miten innostatte ryhmän, jolle olette suunnitelleet retken, mukaan retkelle? 
Miten myytte idean heille? Tarvitsevatko etukäteistietoa retkestä ja miten se 
kerrotaan? 
 
d. Retken toteutus (tulette toteuttaman retken seuraavassa pienryhmätapaami-
sessa pvm) 
 
e. Palaute – Mukana olleilta on tärkeää saada palautetta. Kuinka onnistuneena 
muut pitivät retkeä? 
f. Oman onnistumisen arviointi – Käydään läpi prosessin aikana kerättyä / kir-
jattua arviointitietoa ja tehdään yhteenveto koko prosessin onnistumisesta. 
 
Retkikohteista: 
 
Voitte valita retkikohteeksi jonkun jo ennalta tuntemanne kohteen tai voitte et-
siä mielenkiintoisia retkikohteita hyödyntäen: 

 Second Lifen sisäinen hakutoimintoa (vasen työkalupalkki — suurennus-
lasikuvake) 

 Tutkimalla ohjelman sisäänkirjautumisikkunassa esiteltyjä kohteita. 
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 Second Lifen verkkosivuston Destination Guide -oppaan13 avulla. 
 Opi toinen elämä -wikin14 avulla. 

 
Retken suunnittelu ja toteutus oli opiskelijoille kurssin suuritöisin ja aikaavievin osuus. 
Koulutuspalautteesta kävi ilmi, että se oli monille opiskelijoista myös koko koulutuksen 
antoisin osuus. Eräs opiskelijoista totesikin: 
 
"Paras yksittäinen kokemus oli ryhmätyönä toteutettu retki ja siihen liittynyt kokemus 
yhteisöllisyydestä, sekä pedagogiikan ja sosiaalisen toiminnan yhdistymisestä." 

Kolmannen opintojakson teemat: Ryhmän vuorovaikutus ja 
hankinnat Second Lifessa 

Kolmannen yhteisen tapaamisen teemoina olivat ryhmän välinen vuorovaikutus, 
ryhmän muotoutumisen vaiheet ja vuorovaikutuksen kuviot. Second Life -taitojen osal-
ta perehdyttiin hankintojen tekemiseen Second Lifessa. 
 
Ryhmän vuorovaikutusta havainnollistettiin tasapainolautakilpailulla, jossa pienryhmät 
kilpailivat toisiaan vastaan toiminnallisessa kisassa. Osanottajien tehtävänä oli nousta 
vuoronperään kiikkerälle alustalle, jonka liikkeet ja heilunta olivat riippuvaisia avatari-
en sijoittumisesta laudalla. Jos lauta joutui liiaksi epätasapainoon, se sortui. Voittaja oli 
se ryhmistä, jonka kaikki jäsenet olivat ensimmäisenä laudalla. Tehtävän toisessa vaati-
vammassa osassa kilpailijoiden tehtävänä oli laudalle nousun jälkeen vaihtaa päittäin 
paikkoja laudalla. 
 
Kummallakin ryhmällä oli käytössään kolme tasapainolautaa. Laudat oli sijoitettu kah-
delle vierekkäiselle kentälle siten, että toisiaan vastaan kilpailevat joukkueet pystyivät 
näkemään toisensa, mutta eivät kuulleet toistensa keskusteluja. Kouluttajat tarkkailivat 
ryhmien toimintaa ja sitä, minkälaisia rooleja osanottajat ottivat kilpailutilanteessa  ot-
tiko joku ryhmän jäsenistä ohjat ja miten ryhmän roolit ja yhteistyö muotoutuivat. 
 
Tasapainolautakilpailu koettiin hyvin hauskaksi, uppouttavaksi ja ryhmän toimintaa 
hyvin havainnollistavaksi. Voit katsoa videon15 tasapainolautakilpailusta Kansalaisfoo-
rumin Youtube-kanavalla. 
 

                                                             
13 http://secondlife.com/destinations?lang=en-US 
14 http://opitoinenelama.wikispaces.com/4.+jakso#Oppimiskasitykset 
15 http://www.youtube.com/watch?v=eygt55n8BBs 
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Kuva 7. Tasapainolautakilpailu käynnissä. Kuvassa näkyvät turkoosit viivat osoittavat äänieriste-
tyn alueen rajat. 
 
Tehtävän suorittamisen jälkeen kokoonnuttiin yhteen pohtimaan, miten sen suorittami-
nen oli sujunut. Pohdittiin mm. sitä, mikä oli ollut kunkin osanottajan oma panos, edis-
tikö se onnistumista, toimiko yhteisöllisyys yms. Kouluttajat myös kertoivat omista ha-
vainnoistaan. Lisäksi pohdittiin ryhmän muotoutumista, vaiheita ja vuorovaikutuksen 
kuvioita sekä sitä, pätevätkö Second Lifessa samat lainalaisuudet kuin muualla. Kes-
kustelussa hyödynnettiin erityisiä viittaustuoleja, joilla istuvat avatarit voivat pyytää 
puheenvuoroa viittaamalla.  
 
Keskusteluissa Second Lifen katsottiin mahdollistavan muita verkon oppimisympäristö-
jä paremmin yhteisen tekemisen sekä osanottajien keskinäisen vuorovaikutuksen ja si-
ten edistävän ryhmäytymistä: 
 
"Uskon, että jotkut asiat ovat helpompia SL:ssa. Tuntuu, että ryhmäytyminen on nope-
ampaa – sitä edistää yhteinen tekeminen ja se että on SL:ssa lähes leikin tuntu ja huu-
morin ylläpitäminen." 
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Kuva 8. Tasapainolautakilpailun jälkeen rauhoituttiin keskustelemaan ryhmän muotoutumisesta 
ja vuorovaikutuksesta. 
 
"SL:ssa pätee samat lainalaisuudet kuin muualla – tekeminen ryhmäyttää. SL:ssa teke-
minen onnistuu hyvin ja on hauskaa." 
 
Toisaalta taas todettiin, että tekniset ongelmat ja osanottajien erilaiset tekniset valmiu-
det voivat haitata ryhmäytymistä ja vuorovaikutusta. Lisäksi vuorovaikutuksen kannalta 
on haasteellista, että Second Lifessa keskustelukumppanin eleet ja ilmeet puuttuvat. 
 
Mielenkiintoisesti eräs osanottajista totesi, että otti Second Lifessa reaalimaailmasta tu-
tun roolin: 
 
"Huomaan, että otan SL:ssa saman roolin kuin muutenkin. Olen aina kokenut olevani 
huono liikkumaan." 

 
Toinen osanottaja totesi, ettei kaikkien osanottajien aktiivisuus ole Second Lifessakaan 
itsestään selvyys: 
 
"Jos on heikko identiteetti (SL:ssa huonot taidot ja tuntee itsensä kömpelöksi), on mah-
dollisuus olla passiivinen myös SL:ssa ja kulkea vain perässä." 
 
Tunnin lopulla käytiin yhdessä ostoksilla ja opeteltiin pakettiin pakattujen esineiden 
purkaminen. Tässä jaksossa oli teemaan liittyen poikkeuksellisesti myös valinnainen 
tehtävä, jossa opiskelijat voivat omatoimisesti käydä hankkimassa oppitunnilla käytössä 
olleita opetusvälineitä ja harjoitella niiden käyttöä Moodlessa olevien ohjeiden avulla. 
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Session lopuksi opiskelijat arvioivat kurssin aikana tapahtunutta ryhmäytymistä Pollster 
Set16 -äänestyslaitteen avulla. Lisäksi he saivat laitteen itselleen ja sen käyttöohjeet löy-
tyivät Moodlesta. 
 

 
Kuva 9. Pollster Set -laitteella on kätevä kerätä palautetta. Opiskelijat klikkaavat taulua ja tulos 
näkyy välittömästi taulun vieressä nousevina pylväinä. 
 
Vinkkejä: 
 

 Kilpailussa käytetyt tasapainolaudat oli rakennettava sen kokoisiksi, että ryhmä 
kohtuudella mahtui niille ja että ne eivät keikahtaneet liian herkästi liikkeen voi-
masta. Tämä varmistettiin testaamalla asia etukäteen kouluttajaporukan kesken. 
Laudat ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, ne koostuvat kolmesta primitiivistä (käyt-
täjän luoma objekti eli rakennuspalikka), joista päällimmäinen on määritelty kenen 
tahansa liikuteltavaksi (Physical). 

 Jos halutaan järjestää kilpailuja tai muita oppimistilanteita, joissa ryhmät näkevät 
toisensa ja samalla pystyvät kommunikoimaan puheäänellä oman ryhmänsä kanssa, 
täytyy etukäteen miettiä miten päällekkäin menevän puheen ongelma ratkaistaan. 
Second Lifessa puheääni kantaa hyvin pitkälle ja kaksi vierekkäisillä radoilla kilpai-
levaa ja puheäänellä kommunikoivaa ryhmää olisi aiheuttanut täydellisen kakofoni-
an. Tässä tapauksessa vierekkäiset kilparadat sijoitettiin kahdelle eri tontille eli par-
celille, jotta toinen niistä voitiin äänieristää. Äänieristäminen onnistuu käyttöliitty-
mästä valinnoilla World — About Land — Sound-välilehti — Restrict Voice to the 
parcel, jos avatarilla on tähän riittävät oikeudet. Jos äänieristäminen ei olisi ollut 

                                                             
16 https://marketplace.secondlife.com/p/Pollster-Set/4602363?id=4602363&slug=Pollster-Set 
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mahdollista esim. tontin pienen koon vuoksi, olisi toinen ryhmistä voinut ottaa 
ryhmäpuhelun, mikä olisi estänyt keskustelujen menemisen päällekkäin. 

 Osanottajia myös pyydettiin ottamaan parcelien rajat esille käyttöliittymän valikosta 
World — Show Property Lines, jotta he eivät vahingossa ajautuneet äänieristetyn 
alueen ulkopuolelle ja siis ryhmänsä keskustelun tavoittamattomiin. 

 Oppitunnit on hyvä rakentaa siten, että ne sisältävät sekä toiminnallisia vaiheita että 
lyhyitä alustuksia ja yhteistä pohdintaa. Pitkiä luentoja ei Second Lifeen kannata 
tuoda, taustamateriaalia voidaan hyvin jakaa muilla oppimisalustoilla, esim.  
Moodlessa. 

 
Kolmannessa pienryhmätapaamisessa ryhmät vetivät toisilleen aiemmin suunnitte-
lemansa retken. Ohjaajat osallistuivat tarkkailijoina retkiin, eivätkä puuttuneet tapah-
tumien kulkuun. Oli todella mielenkiintoista nähdä, miten opiskelijat olivat onnistuneet 
retkien suunnittelussa ottamaan huomioon toisaalta innostamisen periaatteet ja toisaalta 
Second Lifen vaatimukset. 
 
Retkien vetäminen oli opiskelijoille erittäin hyödyllinen kokemus, esiin tuli monia sel-
laisia seikkoja joita ei etukäteen ollut tullut ajatelleeksi. Huolellisen suunnittelun tärke-
ys korostui. 
 
Opiskelijat olivat pääsääntöisesti paneutuneet tehtävään todella huolella. Hyvä sovel-
luksia ja oivalluksia oli runsaasti, esimerkiksi retkiohjeiden jakaminen myös kirjallises-
sa muodossa, virtuaalisessa Kölnin tuomiokirkossa toteutettu larppi eli roolipeli ja 
Google-dokumentin käyttäminen erään retken aikana lokikirjana, johon osanottajat pys-
tyivät lisäämään kommenttejaan ja kuviaan reaaliajassa. 
 
Opiskelijoita pyydettiin retkien päätyttyä kirjoittamaan Moodleen kokemuksistaan sekä 
retken vetäjän että retkeläisen näkökulmasta: Mikä toimi, mikä ei? Mikä yllätti? 
 
Palautteissa tuli ilmi, miten moniin yllättäviin ongelmiin Second Lifessa toimiessa voi 
törmätä ja että teknisiin ongelmiin on syytä varautua: 
 
"Harjoitus opetti varautumaan odottamattomiin teknisiin haasteisiin. Oman pc:ni akku 
tyhjeni tavallista nopeammin. SL-energiakulutus on siis aiheellista tarkistaa ja varau-
tua verkkovirran käyttöön. Ryhmän kommunikointia Kölnin tuomiokirkossa häiritsi 
taustalla soiva kevyt musiikki, jota emme osanneet kytkeä pois päältä. Yksi osallistuja 
upposi maahan ja sinkoutui(?) kokonaan pois SL:sta. Itse kävelin myös vähän aikaa 
puoliksi maan sisällä." 
 
"Itse retken alustus omalta kohdaltani ei onnistunut kovin hyvin teknisten ongelmien ta-
kia. Näihin meidän olisi pitänyt varautua paremmin. Onneksi pienryhmäni toinen jäsen 
pelasti tilanteen ja otti ohjat." 
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Kuva 10. Ryhmämme on juuri saapunut vaikuttavaan retkikohteeseemme. Asianmukaisesti pu-
keutunut oppaamme esittelee upeaa kohdetta. 
 
Vaikka Second Lifessa usein kuluu erilaisten tehtävien suorittamiseen ennakoitua 
enemmän aikaa, on hyvä varautua myös vastakkaiseen tilanteeseen: 
 
"Yllättävää muuten, miten retkeä suunniteltaessa tuntuu että aikaa on varmasti liian 
vähän ja pitää supistaa niitä kohteita, joihin käydään tutustumassa. Todellisuudessa te-
kemistä pitää varata mieluummin vähän enemmän kuin vähemmän etteivät osanottajat 
ehdi tylsistyä." 
 
Second Lifen tekniikan hallitsemisen ja työnjaon tärkeys myös nousi esiin: 
 
"Yllättävän paljon kokemusta suuntasi kanssani retkeä vetämässä olleen opiskelukump-
panin varmuus; hänellä oli teleporttaus, landmarkit ja paluureitit jo hallussa, ja multi-
tasking mikä itselle oli välillä työlästä, oli ehkä hänelle helpompaa. Ryhmätyö ja työn-
jako on ehdoton edellytys, jotta lopputulos on toimiva." 
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Vaikka Second Lifessa syntyykin voimakas tunne siitä, että ollaan samassa tilassa, ei 
vuorovaikutus kuitenkaan ole aivan samalla tasolla kuin tosielämässä: 
 
"Tuntuu siltä, että SL:ssa pienetkin hiljaiset hetket ovat paljon pidempiä kuin tosielä-
mässä. Heti, jos mitään ei kuulu, tulee sellainen olo, että onkohan ääniyhteydessä on-
gelmia tai onkohan ohjaaja vielä menossa mukana. Tämä minun on tosi tärkeä tiedos-
taa silloin, kun tuon oman ryhmäni SL:aan." 
 
Ohjeiden jakaminen myös kirjallisesti — suullisten lisäksi — huomattiin myös tärkeäk-
si: 
 
"Itse siirtyminen sujui hyvin, meillä oli tarkoitus jakaa notecardeilla ohjeet retkipaik-
kaan. Ajan säästämiseksi jätimme sen pois, se olisi kuitenkin ollut hyvä ratkaisu kuten 
ryhmä 1 teki. Varsinkin noiden teknisten ongelmien takia, ohjeistus olisi hyvä ollut olla 
myös kirjallisena." 
 
Vinkki: 
 

 Kantapään kautta huomattiin, että ennen retkille lähtöä olisi hyvä nostaa esiin Se-
cond Lifen -käytösetikettiä, jotta retkikohteessa olevia muita avatareja ja mahdolli-
sesti meneillään olevia tilaisuuksia ei häiritä. 

Neljännen opintojakson teemat: Arviointi ja Second Lifessa ra-
kentamisen perusteet sekä Shared Media 

Neljännessä yhteisessä tapaamisessa keskityttiin ryhmien vetämien retkien arvioin-
tiin: onnistumisiin ja esille tulleisiin ongelmiin. 
 
Tämän jälkeen paneuduttiin teknisiin Second Life -taitoihin, joita ryhmän kanssa toimi-
va ohjaaja keskeisesti tarvitsee, eli rakentamisen perusteisiin ja Internetin tuomiseen 
Second Lifeen (Shared Media). Rakentamisen perusteet siirrettiin kolmannella — nel-
jän viikon mittaisella — kurssilla ensimmäiselle oppitunnille. Koko kurssin ajan mm. 
pienryhmätapaamisissa opiskelijat tarvitsivat erilaisia muistiinmerkitsemistapoja ja ra-
kentamisen perusteet -jakso antoi heille mahdollisuuden käyttää Etherpadia itsenäisesti. 
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Kuva 11. Rakentamisen perusteet ja Shared Median käyttäminen eli Internetin tuominen Second 
Lifen sisään ovat ryhmänohjaajalle hyödyllisiä taitoja. 
 

Viimeisen session päätti kilpailu, jossa jälleen toimittiin pienryhmänä. Osanottajat sai-
vat käyttöönsä virtuaaliset mopot, joilla ajettiin kilpaa kierros Suomi ry -saaren kansa-
laistorilla. Mopokilpailun jälkeen siirryttiin saarella sijaitsevaan labyrinttiin, josta ryh-
mien piti etsiä oman ryhmänsä nimellä varustettu lappu, joka kertoi maalipaikan koor-
dinaatit. Koordinaatteja ei pystynyt lukemaan zoomamatta tauluun. Kilpailun vaiheesta 
toiseen ryhmä sai siirtyä vasta, kun kaikki ryhmän jäsenet olivat selvinneet osioista, jo-
ten tehtävän suorittaminen vaati ryhmältä tiivistä yhteistyötä. Kilpailun voitti se ryhmä, 
jonka kaikki osanottajat olivat maalissa ensimmäisenä. 
 

 
Kuva 12. Viimeisen tapaamisen loppukevennykseksi järjestettiin leikkimielinen kilpailu, jossa 
ryhmät mittelivät taidossa, nopeudessa ja hoksaamisessa. 
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Vinkkejä: 
 

 Kilpailut yms. vastaavat on hyvä ohjeistaa hyvin selkeästi ja yksiselitteisesti. Kil-
pailun säännöt jaettiin osanottajille myös muistilapulla (Notecard), jotta heidän oli 
helppo palata niihin kilpailun kuluessa. 

 Myös tässä aktiviteetissa puheäänien sekaantuminen ryhmien kesken estettiin ryh-
mäpuheluita käyttämällä. 
 

Viimeinen yhteinen sessio ja koko koulutus päättyi yhteiseen palautesessioon palaute-
padan ääressä. Opiskelijat klikkasivat vuorollaan pataa ja saivat muistilapulla kysy-
myksen esitettäväksi koko ryhmälle. 
 

 
Kuva 13. Palautekeskustelu käynnissä. Palautepata arpoo kysymyksiä kun sitä klikataan. 
 
Osanottajilta kerättiin palautetta koko koulutuksen ajan. Seuraavassa on poimintoja op-
pitunneilla, Moodlessa ja palautelomakkeilla kerätystä palautteesta. 
 
Opiskelijat mainitsivat etukäteen kurssille asetetuiksi tavoitteiksi mm. seuraavat: uusien 
SL-taitojen oppiminen, ympäristöön ja sen mahdollisuuksiin tutustuminen ja uskalluk-
sen hakeminen oman Second Life -ympäristöön sijoittuvan koulutuksen toteutattami-
seen. Monille oli tärkeää nähdä esimerkki siitä miten koulutuksen voi Second Lifessa 
toteuttaa. 
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Opiskelijat kokivat kurssin pääosin onnistuneeksi ja hyödylliseksi ja kertoivat oppi-
neensa erityisesti ryhmän ohjaamiseen liittyviä teknisiä taitoja ja saaneensa vinkkejä 
ryhmätoimintaan Second Lifessa: 
 
"Olen oppinut rakentamaan yksinkertaisia esineitä, luomaan ryhmän, soittamaan ryh-
mäpuheluita ja saanut paljon vinkkejä siitä, mitä ryhmäaktiviteetteja SL:ssa voi toteut-
taa." 

 
"Opin varsinkin teknisiä Second Life -taitoja, jotka ovat tärkeitä ryhmänohjauksen 
kannalta: esim. ryhmän luominen ja muodostaminen. Mieleen muistui myös jo aikai-
semmin oppimiani asioita (esim. muistilapun / notecardin kirjoittaminen, teleport-
kutsun lähettäminen, rakentaminen jne.), joita en varmaan enää olisi muuten muista-
nut. Myös aivan viimeisessä tapaamisessa opittu internetin tuominen Second Lifeen on 
mielestäni tärkeä taito." 
 

Myös yhteisölliset toimintatavat ja pedagogia nousivat esiin joissain palautteissa: 
 
"Hain yhteisöllisiä ja yhteistoiminnallisia toimintatapoja, joiden varaan rakentaa suul-
lista vuorovaikutusta, ja se, että koko kurssi käsitteli yhteistoiminnallisia tapoja ja oli 
toteutettu yhteistoiminnallisesti, edisti suuresti omaa oppimistani ja tavoitteiden saavut-
tamista." 

 
"Kuten kurssillamme, varmaankin myös opetuksessa tulee olemaan välttämätöntä tehdä 
työnjakoa ja roolitusta sekä panostaa ajankäyttöön ja sen valvontaan. Ehkä suurin ar-
vo kurssimuotoisella SL-perehtymisellä olikin se, että tekniikka, ohjaus ja pedagoginen 
käyttö nivoutuivat yhteen, eikä kaikkea tarvinnut funtsia alusta alkaen yksin." 
 
Oppimista haittaavista tekijöistä eniten mainintoja saivat ajanpuute ja tekniset ongel-
mat. Kun opiskelijoilta pyydettiin kehittämisideoita, nousi useammassa vastauksessa 
esiin toiminnallisuuden lisääminen entisestään ja teoriatietojen siirtämisen kokonaisuu-
dessaan Moodleen. Tämän palautteen perusteella kolmannessa koulutuksessa keskityt-
tiinkin enemmän käytännön Second Life -taitojen opiskeluun. 
 
"Vähentäisin teoriaopetusta lähitapaamisissa ja keskittyisin tapaamisissa enemmän 
toimintaan ja tekemiseen. Teoriatietoa on kuitenkin hyvä olla saatavissa esim. Mood-
lessa, ja sitä voi mahdollisesti hyödyntää erilaisissa etätehtävissä." 
 
Useampi opiskelijoista ilmoitti aikovansa hyödyntää koulutuksen aihepiiriä työssään. 
Kun opiskelijoilta kysyttiin mahdollisia haasteita ja esteitä Second Lifen hyödyntämi-
selle, esiin nousivat mm. ympäristön tekninen vaativuus, oppilaiden innostaminen uu-
den välineen käyttöön, järkevien soveltamiskohteiden puute, puutteelliset resurssit ja 
tiedot omassa toimintaympäristössä ja Second Life -ympäristön tekninen vaativuus 
vammaisille opiskelijoille. 
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Eräs opiskelijoista summaa: 
 
"Suurin haitta SL:n käytössä opetuksessa onkin mielestäni se, että tiukkaa ops:ia nou-
dattavalle opettajalle tulee hiki ohjauksen ja tekniikan viedessä aikaa itse opetettavilta 
sisällöiltä." 
 
Kouluttajan näkökulmasta vahvistui entisestään kokemus siitä, että Second Life on in-
nostava — usein suorastaan sykähdyttävä — ja erinomaisen hyvin ryhmätoimintaan 
soveltuva etäopetusväline. Siksi sen hyödyntämiseen, kokeilemiseen ja kehittämiseen 
kannattaa oppilaitoksissa edelleen panostaa kiistämättömistä haasteista huolimatta. 
 
Erään opiskelijamme sanoin: 
 
"SL on avautunut (pääosin) toimivana ja yllättävän paljon mahdollisuuksia avaavana 
tapana opettaa ja oppia verkossa; etenkin sen sosiaalinen ja viestinnällinen luonne vie-
hättävät minua." 
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Kokemuksia Kinect-piloteista  
Virvelinrannassa 

Leena Koskimäki & Merja Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulu  
 

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) haluttiin kokeilla kaupallisten pelien avulla 
Kinect-liikeohjaimen17 soveltuvuutta oppimisen ja osallistumisen välineeksi hyvinvoin-
tialalla. Ensimmäiset Kinect-pilotit toteutettiin vuonna 2012 Hämeenlinnassa sijaitse-
vassa Virvelinrannan vammaispalvelukeskuksessa18 elo-syyskuun välisenä aikana. 
Keskus tarjoaa pääosin kehitysvammaisille henkilöille muun muassa päivätoimintaa, 
kuntoutuspalveluja ja intensiivihoitoa. Virvelinrannan päätoimijoina ovat Hämeenlin-
nan kaupunki ja Eteva kuntayhtymä.  
 
Pilotissa toteutettiin hankkeen ja opiskelijoiden yhteistyönä kahdeksan pelituokiota. 
Tuokioihin osallistui yhteensä 15 Hämeenlinnan kaupungin päivätoiminnan asiakasta, 
kahdesta viiteen henkilöä kerralla. Käyttäjien kokemuksia pelituokioista koostettiin 
seuraavan pilotin suunnittelun pohjaksi. Samalla arvioitiin laitteen sekä kaupallisten pe-
lien soveltuvuutta käyttäjille. Lisää tietoa kerättiin Eteva kuntayhtymän kehitysvamma-
psykiatrian yksikön asiakkaiden pelituokioita havainnoimalla keväällä 2013. 
 
Pilotissa havaittiin, että kaupalliset pelit eivät ole esteettömiä. Ne eivät soveltuneet hy-
vin hankkeen tavoitteisiin — lisätyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen oppimi-
sessa ja osallistumisessa. Ohjaamista harjoittelevat opiskelijat eivät voineet kiinnittää 
riittävästi huomiota itse pelaamisen ohjaamiseen, koska pelien vaihteleva soveltuvuus 
asiakkaille, monimutkainen valikkorakenne ja vaikeasti ymmärrettävät toiminnot ja ta-
voitteet aiheuttivat toistuvasti hankaluuksia ja veivät keskittymistä pois itse ohjaukses-
ta. Ratkaisuna esiin nousseisiin ongelmiin tietotekniikan opiskelijat lähtivät kevättalvel-
la 2013 kehittämään esteettömiä Kinect-sovelluksia, joita hyvinvointialan opiskelijoi-
den olisi helpompi ohjata ja asiakkaiden mielekkäämpää pelata. Tietotekniikan opiske-
lijoiden oli tärkeää ennen suunnittelutyön aloittamista ymmärtää esteettömyyden peri-
aatteet ja projektin kehittämistyön konteksti — Virvelinranta ja kehitysvammaiset hen-
kilöt pelaajina — onnistuneiden sovellusten kehittämiseksi.  
 
Sovelluksia testattiin niiden viimeistelyvaiheessa Virvelinrannan asiakkailla Ohjaus-
toiminnan koulutusohjelmaan sisältyvän Pelit ja leikit -opintojaksolla. Autenttinen pe-
laamisen ohjaustilanteen toteuttaminen oli yksi jakson oppimistehtävä syksyllä 2013.  
 

                                                             
17 Kinect on puhetta ja liikettä tunnistava laite, jonka Microsoft julkisti vuonna 2010 Xbox-pelikonsolinsa keholliseksi 

ohjaimeksi (ks. video: visioita Kinectin käytöstä http://www.youtube.com/watch?v=p0JiUd1uDZM). 
18 Lisätietoa Virvelinrannan palvelukeskuksen toiminnasta ja toimijoista: http://virvelinranta.fi/ 
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Ensimmäinen pilotti 

Ensimmäinen opiskelijaharjoittelija ohjasi Kinectimals- kissapelin ja Kinect Sports  
-urheilupelin pelaamista yhteensä seitsemälle eri asiakkaalle neljästi elokuussa 2012. 
Toinen harjoittelija ohjasi samojen pelien pelaamista yhteensä kahdeksalle eri asiak-
kaalle kolmesti, elokuun lopulta syyskuun lopulle. Osa asiakkaista pelasi useita kertoja, 
osa kävi kokeilemassa kerran. Asiakkaat olivat toimintakyvyltään vaihtelevia, osa istui 
pyörätuolissa. Osa pelasi paljon konsolipelejä, joku asiakkaista käytti paljon tietokonet-
ta. Osalle jopa Wiin19 pelaaminen oli tuttua.  
 

 
Kuva 1. Virvelinrannan palvelukeskus Hämeenlinnassa. 
 
Pelaamisessa käytettävä tila oli multisensorinen tila, josta löytyi pelaamiseen tarvittava 
varustus: videotykki, liitännät ja kalustus. Myös pelitilaa oli riittävästi.  
 
Harjoittelijat kokeilivat pilotoitavia pelejä etukäteen hankkeen järjestämissä ohjausta-
paamisissa ja harjoittelun alettua hankkeen projektityöntekijä toimi opiskelijan tukena 
ohjaustilanteissa. Pelien pelattavuutta oli kartoitettu alustavasti, jotta harjoittelija osaisi 
etukäteen arvioida pelien kulkua. Harjoittelijat valitsivat ennakkoon sopivia asiakkaita 
pilottia varten yhteistyössä Virvelinrannan henkilökunnan kanssa.  

                                                             
19 Vuonna 2005 julkaistun Nintendon Wii-pelikonsolin liikkeeseen perustuvat pelit tekivät Wii Remote-ohjaimen  

avulla tapahtuvan eleohjauksen ensimmäisen aallon monelle tutuksi.  http://www.nintendo.com/wii/what-is-wii/ 
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Toistuvasti esiintyneitä havaintoja 

Monet asiakkaat ymmärsivät Kinectin toimintaperiaatteen heti, ja oppivat käyttämään 
sitä välittömästi. Käytettävyyden kannalta ongelmia aiheutti toisinaan levottomat peli-
grafiikat ja heikot kontrastit — asiakkaiden oli vaikea hahmottaa esimerkiksi omia kä-
siä symboloivia merkkejä. Heille oli myös vaikeaa keskittyä tehtävän suorittamiseen vi-
suaalisen viestitulvan takia. 
 
Liikkuminen tilassa yhtä aikaa muiden suoritettavien tehtävien kanssa on monelle liian 
haastavaa. Sivuttaissuuntaista liikettä pitää ohjata ja eteen- ja taaksepäin tapahtuvassa 
liikkeessä ohjaaminen oli mutkikasta. Asiakas voi kyetä kääntymään paikallaan itsenäi-
sesti, mutta tarvitsee tähän useimmiten erillistä opastusta. 
 
Valikoissa ja tehtävissä ei saisi olla ennalta rajattua aikaa valinnan tekemiseen tai teh-
tävän suorituksen aloittamiseen. Sen sijaan käytössä voisi olla vaikka on / off-tila, joka 
mahdollistaisi tehtävien tekemisen omaan tahtiin. Vielä toivottavampi olisi sovellus, 
jossa ei varsinaisesti ole pelillisiä tavoitteita, vaan peli mahdollistaisi hauskaa tekemistä 
ja ajanviettoa. Kaupallisesti tuotettuja pelejä on ilo katsella ja pelata, mutta käytännössä 
niiden soveltuvuus esimerkiksi kehitysvammaiselle henkilöille saattaa olla heikko. 
 

 
Kuva 2. Opiskelijat keräsivät asiakkailta palautetta esimerkiksi väritettävien kuvioiden avulla. 
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Asiakkaat kokeilivat sovelluksia rohkeasti, mutta osa tarvitsi selkeästi ohjausta esimer-
kiksi valikoissa liikkumiseen. Hyväksi huomattiin tilanteen ohjaamisen kannalta se, että 
harjoittelija navigoi ensi alkuun tarvittavissa valikoissa, joiden selaamiseen tarvitaan 
tarkempia liikkeitä. Myönteisen pelaamisesta syntyvän kokemuksen vahvistaminen oli 
toimivaa, sillä epäonnistuneet valikkojen käyttöyritykset alkoivat arastuttaa asiakkaita. 
Monet tarkkaa navigointia ensin arkailleet asiakkaat kokeilivat valikoissa liikkumista 
rohkeammin saatuaan ensin onnistumisen kokemuksia tehtävistä, joissa kättä piti pitää 
paikallaan. Usein pelissä tarvittavia liikkeitä piti välillä näyttää malliksi kädestä pitäen. 
Osa asiakkaista tuntui kuitenkin oivaltavan nopeasti uusia liikkeitä ja laajempien liike-
ratojen vaikutuksen pelissä pärjäämiseen. Mieluisa tekeminen antoi piilomotivaatiota 
yrittämiselle, rohkeammalle liikkumiselle ja keskittymiselle. Osa liikkui pelatessaan 
huomattavasti vapautuneemmin kuin muuten toimiessaan. Työntekijät totesivat asiak-
kaista löytyvän pelatessa uusia puolia, jotka eivät näy välttämättä lainkaan muussa päi-
vätoiminnan arjessa. Asiakkaat pitivät pelaamisesta, vaikka osalla olikin vaikeuksia 
ymmärtää täysin, mistä oli kyse.   

 

 
Kuva 3. Pelitilanne etenee yhteistyöllä. 

 

Osalla asiakkaista oli huomattavia hankaluuksia hahmottaa, kuinka liikuttaa vartaloaan 
vaadituilla tavoilla. Virvelinrannan työntekijä arveli, että kaikki asiakkaat eivät välttä-
mättä ymmärrä yhteyttä erilaisten pelihahmojen, eläinten ja itsensä välillä. Hän oli 
myös huolissaan siitä, että tosimaailma ja pelimaailma voivat sekoittua asiakkaalla ei-
toivotulla tavalla. Vuorovaikutus pelin kanssa ja sen ymmärtäminen osoittautui pelaa-
misen kokemisessa erittäin olennaiseksi. Pelaaminen selvästi motivoi ja aktivoi asiakas-
ta, jos vuorovaikutus ja pelaaminen itsessään tuntuivat asiakkaista mieluisilta. Kaikki 
eivät kuitenkaan kiinnostuneet pelaamisesta eikä tätä edellytettykään. Työntekijä ehdot-
ti, että sovellus jossa käytettäisiin ihmismäistä pelihahmoa, voisi auttaa asiakasta sa-
mastumaan ja ymmärtämään omien liikkeiden vaikutuksen avataren liikuttamiseen. 
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Kinect-pelaaminen ja pyörätuoli 

Lisähaasteita pelien ohjaustilanteeseen Virvelinrannassa tuli esiin, kun asiakas käytti 
pyörätuolia tai muuta apuvälinettä. Sensori tunnisti pyörätuolia käyttävän pelaajan sa-
tunnaisesti. Sensorin epälooginen ja oikutteleva toiminta herätti ehkä vielä enemmän 
turhautumista kuin sen täydellinen toimimattomuus. Moni pyörätuolia käyttävä asiakas 
olisi mielellään pelannut pelejä, joissa esimerkiksi tehtiin heittoliikkeitä, mutta tämä oli 
mahdollista vain osalle ja ajoittain.  
 
Osasyyllinen ongelmiin oli luultavasti pelien toimintatapa: sensori havainnoi pelaajan 
koko kehoa, jolloin istuma-asento saattaa vaikeuttaa pelaajan vartalon seuraamista. 
Tämä on ollut lähtökohta ensimmäisissä Kinect-peleissä. Ajan myötä on tullut mahdol-
liseksi seurata vain käsien tai ylävartalon liikettä, jolloin edellytykset pelaajan tunnis-
tamiseksi paranevat eikä alaraajojen asento tai sijainti vaikuta asiaan. Testattaessa eri 
lajeja tuolissa istuen ongelmia ei kuitenkaan tuntunut esiintyvän yhtä runsaasti, vaan 
Kinect tunnisti tuolissa istujan hyvin. On kuitenkin mahdollista, että liikkuminen tapah-
tui tällöin laajemmilla, sensorin helpommin nähtävissä olevilla liikeradoilla kuin pyörä-
tuolissa istuvien tapauksessa. Pelaajan havaitsemista edistettiin asettamalla sensorin pe-
laajan rinnan korkeudelle ja lisäämällä valaistusta. Myös pelaajan etäisyyttä sensoriin 
tarkkailtiin aiempaa enemmän.   

Yhteenveto ensimmäisistä piloteista 

Työntekijät kokivat asiakkaiden liikkumisen Kinectin avulla hyödylliseksi. Asiakkaat 
suorastaan uppoutuivat pelaamiseen ja hakivat kontaktia pelihahmon kanssa. Pelaajien 
ilo ja nauru houkutti ohikulkijoita kurkistamaan pelitilaan, jolloin myös pelien seuraajat 
eläytyivät pelaamiseen ja kokivat sen esiin nostavia positiivisia tunteita. Myös henkilö-
kunnan kiinnostus sekä positiiviset huomiot ja palaute kannustivat ja rohkaisivat sekä 
henkilökuntaa että asiakkaita. Henkilökunta koki pelaamisen uudenlaisena yhteistoi-
mintana asiakkaan kanssa. Tästä yhtenä merkkinä oli muun muassa se, että työtekijät 
ottivat myöhemmin Kinect-pelaamisen mukaan osaksi asiakkaiden painonhallintaryh-
män toimintaa. 
 
Opiskelijoille peliteknologia ei ollut tuttua ja he suhtautuivat ajatukseen pelaamisesta ja 
pelitilanteiden ohjaamisesta aluksi epävarmoina. Laite ja pelien käyttöliittymät oli kui-
tenkin helppo omaksua ja opiskelijat innostuivat pilotista. Toisaalta myös asiakkaiden 
mutkaton suhtautuminen itse laitteeseen varmasti vaikutti asiaan. Erityisesti ensimmäi-
nen ohjaustilanne jännitti opiskelijoita, mutta asiakkaiden innostunut vastaanotto roh-
kaisi jatkamaan. Opiskelijat kokivat Kinect-sensorin kiinnostavana ja uudenlaisena 
vuorovaikutuksen välineenä. Heille oli opettavaista nähdä oman kehon hallinnasta voi-
mautuneet asiakkaat, jotka nauttivat elämyksellisestä pelaamisesta yhdessä. Hyvä  
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ohjaaminen johdatti asiakkaita onnistumiseen. Opiskelijat saivat runsaasti kokemusta 
monenlaisten asiakkaiden kohtaamisesta, ohjaamisesta ja vuorovaikutustilanteista.  
 
Asiakkaiden erilaiset tarpeet monipuolisemmin huomioivat sovellukset tekevät opiske-
lijoille mahdolliseksi tunnistaa kehollisuuden merkityksen omassa oppimisessa ja asi-
akkaiden kanssa toimittaessa.  Laadukkailla, räätälöidyillä sovelluksilla voitaisiin viedä 
ohjaustilanteissa toimiminen uudelle tasolle. Riisumalla tilanteista ylimääräiset häiriö-
tekijät, joita ajoittain esiintyi pelaajan epätarkasti tunnistavissa kaupallisissa peleissä, 
voidaan keskittyä vuorovaikutuksen syventämiseen asiakkaiden kanssa entistä tehok-
kaammin. Koska pelaajat ovat erilaisia aikuisia ihmisiä, sovelluksia suunniteltaessa on 
syytä miettiä tarkasti, minkälaiset elämykset pelattaessa tuottavat iloa. Vaikka ohjausti-
lanteissa pääpaino on opiskelijan oppimisessa Kinectin toimiessa vuorovaikutuksen vä-
lineenä, hyvin toimivat ja mieluisat pelisovellukset edistävät pelaajan ja ohjaajan välistä 
vuorovaikutusta, innostavat pelaamaan lisää ja siivittävät tuokiota eteenpäin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Ensimmäiseen pilottiin osallistuneet opiskelijat kertovat kokemuksistaan: 
http://www.youtube.com/watch?v=6b5_6IrQ3Hc 

Kinect-sovelluskehitysprojektin eteneminen 

HAMKin tietotekniikan opiskelijat lähtivät toteuttamaan kohderyhmälle soveltuvia  
Kinect-sovelluksia ensimmäisten pilottien kokemusten pohjalta kevään ja kesän 2013 
aikana. Sovelluskehitysprojektiin liittyi erilaisia tavoitteita: 
 

 Sovelluskehitykseen liittyvät tavoitteet, kuten kehitettävän sovelluksen määrittely, 
suunnittelu ja toteutus  

 Yleisesti projektin läpivientiin liittyvät tavoitteet 
 Kinectin käyttöön liittyvän soveltamisen tavoitteet 
 Loppukäyttäjien tarpeiden, vaatimusten ja toiveiden ymmärtämiseen liittyvät tavoit-

teet.  
 
Hankkeen työntekijä oli opiskelijoihin säännöllisesti yhteydessä. Opiskelijoiden kehit-
tämistoiminta on kiteytettävissä seuraaviin työvaiheisiin: 
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 Sovelluskehitysprojektin käynnistäminen ja määrittely, opiskelijoiden osaamistason 
selvittäminen, Kinectin käytön esittely ja havainnollistaminen sekä Virvelinranta-
kontekstin esittely 

 Sovelluksen ideointi, projektisuunnitelman ja käyttötapauskuvausten esittely 
 Sovelluskehitys, testaaminen, käyttäjäpalautteen kerääminen, arviointi ja jatkokehi-

tys 
 Graafisten elementtien ja sovelluksen viimeistely. 

 
Ensimmäisessä hanketoimijoiden ja opiskelijoiden tapaamisessa helmikuussa 2013 
opiskelijoille taustoitettiin Kinect-sovelluskehityksen mahdollisuuksia, esteettömyyden 
edistämistä sekä sovelluksen käyttöympäristöä ja kohderyhmää eli Virvelinrantaa asi-
akkaineen. Seuraavalla tapaamiskerralla opiskelijat esittelevät muutamia ideoita en-
simmäisiksi sovelluksiksi:  
 

 Vuoristokiipeily: ruudulla liikkuva hahmo kiipeää ylös- ja sivulle päin, kun asiakas 
liikuttaa käsiään oikeassa järjestyksessä. 

 Painter: Virvelinrannan asiakkaiden tarpeet huomioiva, liikkeentunnistuksella toi-
miva maalausohjelma. Ohjaaja tai hyvinvointialan opiskelija voisi säätää piirto-
ohjelman asetukset asiakaskohtaisesti, jotta sovellus tukisi aina parhaalla tavalla 
kulloisenkin käyttäjän tekemistä. 

 Whack-A-Mole: pelillinen sovellus, jossa "huidotaan" myyriä ja pistetili karttuu jo-
kaisella osumalla. Vaikeustason säätäminen on mahdollista ja "myyrien" ilmesty-
misnopeus ja määrä ovat myös muutettavissa. Pelin esteettömään ulkoasuun kiinni-
tetään erityisesti huomiota. 

 Reikä seinässä: ohjaaja voi säätää lähestyvän seinän nopeutta sekä siinä olevia ih-
mishahmon asentoja, joiden mukaisesti asiakkaan on asetuttava. 

 
Yksinkertaisen toimivaksi ideaksi todettu Whack-A-Mole valikoitui ensimmäiseksi to-
teutettavaksi sovellukseksi. Seuraavissa tapaamisissa opiskelijat esittelivät Whack-A-
Mole -sovelluksen tarkempia suunnitelmia havainnollistaen niitä vuokaavioiden ja 
käyttötapausten avulla. Keskustelua käytiin visuaalisesta esteettömyydestä: värimaail-
masta ja kontrasteista sekä joustavuutta tuovista lisäominaisuuksista, kuten ajanotosta. 
Lisäasetusten todettiin tuovan selvästi enemmän käytön mahdollisuuksia vaihtelevasti 
toimintakykyisille asiakkaille, joten tämä suunnittelutyö oli tulevan käytön kannalta to-
della tärkeää. 
 
Kesäkuussa opiskelijat esittelivät toiminnallisuuksiltaan lähes valmista sovellusta. So-
vellukseen lisättiin erilaisia valinnaisia toimintoja, kuten pelimäinen ajanotto, myyrien 
nopeutuva ilmestymisaika ja pelimäiset "elämät". Sovelluksessa on mahdollista säätää 
myyrien ilmestymisnopeutta ja katoamista, valita käyttöön laajemmat liikeradat pakot-
tava tila, jossa myyrät ilmestyvät isommalle alueelle sekä pelata peliä istuen. Lisäksi 
voi valita pelaavansa joko pelkästään oikealla tai vasemmalla kädellä tai molemmilla. 



KOHTI UUSIA ULOTTUVUUKSIA 
 

 

54

Tämän jälkeen myyrien ilmestymiskohtien tarkkuutta ja niihin osumisen tarkkuutta pa-
rannettiin entisestään. Myyrään osuttaessa lisättiin merkkiääni, jotta käyttäjä havaitsisi 
helposti ja nopeasti onnistuneensa. 
  

 
Kuva 5. Kuvankaappaus Whack-A-Mole-pelistä. 
 
Myyräsovellus valmistui kesän aikana, ja opiskelijat alkoivat työstää seuraavaa sovel-
lusta. Sovellukselle annettiin nimeksi "Kapteeni käskee", sillä sovellus esittää käyttäjäl-
le erilaisia asentoja, joita käyttäjän pitää jäljitellä. Kun käyttäjä tekee asennon oikein, 
tulee näytölle uusi asento. Asennoista muodostuu liikesarjoja, joita tehdessä voi toteut-
taa erilaisia voimauttavia ja kuntouttaviakin tavoitteita. 
 

 
Kuva 6. Tietotekniikan yliopettaja testaamassa peliä. 
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Sovelluskehityksen edetessä kiinnitettiin huomiota esteettömyyttä edistäviin seikkoihin: 
miten asennot ja pelihahmo suhteessa käyttäjän omaan kehoon kannattaa esittää sovel-
luksessa värien, muotojen ja asettelun avulla. Etevan fysioterapeutin kanssa keskustel-
tiin sovelluksen toiminnasta ja mahdollisista kehittämisen kohteista. Palaute oli rohkai-
sevaa. 
 
Viimein ennen testauksen aloittamista sovellus kuvitettiin selkeästi ja funktionaalisesti. 

 
Kuva 7. Mallihahmojen evoluutio. Taustalla harmaa palkki demonstroimassa pelitilan yleensä 
tummaa taustaa. Kirkkaan valkea pelihahmo erottuu hyvin heikomminkin valaistussa tilassa. 
Hahmon kasvot on jätetty läpinäkyviksi; pelatessa käyttäjän kasvot asettuvat suuripiirtein ovaalin 
sisään. Raajat, joiden asentoon on syytä erityisesti kiinnittää huomiota, on merkitty punaisella vä-
rillä.  Tällä on pyritty vahvistamaan pelaajan ymmärrystä omasta toiminnastaan suhteessa ruu-
dulla tapahtuviin asioihin. 
 
Kapteeni-sovellusta esiteltiin myös ARea 13 -seminaarissa (seminaarista kerrotaan tar-
kemmin tämän julkaisun artikkelissa Lisätyn todellisuuden ARea-seminaarien toteutta-
minen AVO2-hankkeessa). Sovellus tuntui kiinnostavan ja innostavan seminaariosallis-
tujia. Kinect oli ennestään tuntematon monelle, mutta myös niitä löytyi, jotka tiesivät 
mistä on kyse tai jotka olivat hyödyntäneet liikeohjausta itsekin. Seminaariin osallistu-
neet kokeilivat rohkeasti liikkeiden tekoa seminaarin demosession ruuhkassa. Kävi sel-
västi ilmi, että muutamat asentoja kuvaavat mallikuvat vaativat vielä korjauksia, koska 
osa kokeilijoista ei hahmottanut, kuinka raajat pitää asetella. Erityisesti jalkojen koukis-
tamisen ohjeistuksen kanssa oli ongelmia. Hahmot myös sijaitsivat kuvissa eri kohdis-
sa, jolloin eri kuvissa eri kohdissa esiintyvä hahmo aiheutti hämmennystä pelaajissa: 
"pitäisikö minun liikkua hahmon mukava vai pysynkö paikallani?" Visuaalisen palaut-
teen lisäämistä asennon onnistumisen jälkeen ehdotettiin — tämän merkitys korostui, 
kun seminaarihälyssä oli vaikea kuulla palautteen merkkiääntä. Korjaus- ja paran-
nusehdotukset esiteltiin opiskelijoille ja ne vietiin käytäntöön. 
 
 



KOHTI UUSIA ULOTTUVUUKSIA 
 

 

56

Oppimistehtävä Pelit ja leikit -opintojaksolla 

Kinect-pelaaminen ja sovellusten ohjaaminen muodosti ison kokonaisuuden ohjaustoi-
minnan Pelit ja leikit -opintojaksolla syksyllä 2013. Ensimmäisessä hanketoimijoiden ja 
11 hengen opiskelijaryhmän tapaamisessa esiteltiin AVO2-hanketta, Kinectin toiminta-
periaatteita ja käytiin läpi tulevan oppimistehtävän sisältöä. Oppimistehtävä hahmotel-
tiin seuraavanlaisesti: 
 

Kinect-pelin testaaminen ja ohjaus Virvelinrannassa 
 
Oman pelaamisen havainnointi ja asiakkaan pelituokion ohjaus. Ohjaus toteute-
taan parityönä, jolloin vuoronperään toinen ohjaa ja toinen havainnoi.  Kirjaa 
muistiin omat kokemukset, elämykset, tunteet ja ajatukset pelaamisen ja asiak-
kaan peliohjauksen jälkeen.  Kirjaa ylös myös havainnot toisen ohjauksesta. 
Kiinnitä huomiota siihen, että mitä asioita pelaamisessa ja sen ohjauksessa tulisi 
ottaa huomioon tai kenties muuttaa.  Antoiko peli ja pelaaminen jotakin muuta 
mitä et alunperin olettanut? Vastaa peli- ja ohjauspäivän päätteeksi Webropol-
kyselyyn. Linkki kyselyyn löytyy jakson Moodle-alustalta. 

 
Opiskelijoille käytettävä teknologia ei ollut kovin tuttua. Opiskelijoille pyrittiin havain-
nollistamaan, miksi Kinectiä on käytetty ja minkälaisia hyötyjä siitä on seurannut. 
Opiskelijoille näytettiin myös video, jossa kesän 2012 pilottien opiskelijat kertasivat 
kokemuksiaan. Videon kautta kävi hyvin selvästi ilmi, miten teknologia on vain väline 
vuorovaikutuksen harjoitteluun.  
 
Oppimistehtävän suoritus päätettiin jakaa kahdelle päivälle, jotta opiskelijat ehtivät tu-
tustua rauhassa pelaamiseen ja oivaltaa, mistä siinä on kysymys. 
 

Ensimmäinen tapaaminen Virvelinrannassa 

Ensimmäinen opiskelijoiden ja pilotin kohderyhmän tapaaminen järjestettiin Virvelin-
rannassa 25.9.2013. Merja Salminen esitteli päivän aluksi Virvelinrannan toimintaa. 
Opiskelijat keskustelivat työntekijöiden kanssa heidän kokemuksistaan Kinect-
pelaamisesta ja pääsivät opastetulle esittelykierrokselle Virvelinrannan tiloihin. Loput 
Virvelinrannassa vietetystä ajasta käytettiin pelaamiselle. Pelaaminen aloitettiin kissa-
peli Kinectimalsilla, tämän jälkeen jatkettiin Kinect Sportsin kanssa. Lopuksi kokeiltiin 
tietotekniikan opiskelijoiden kehittämiä PC-sovelluksia. Tämän jälkeen pelaamista pu-
rettiin ja analysoitiin sekä täytettiin palautelomake.  
 
PC-sovellusten kanssa oli enemmän ongelmia kuin testaamisen perusteella oli odotetta-
vissa. Ongelmia ehdittiin kuitenkin vielä korjata ennen varsinaisia asiakkaiden kanssa 
toteutettuja pelitestauksia. Myyräsovellus ei toiminut toivotulla tavalla, vaan meni jo-
kaisen pelikerran jälkeen jumiin. Myöhemmin ongelman havaittiin johtuvan käytetystä 
tietokoneesta. Kapteenisovelluksen graafiset elementit — erityisesti tumman hahmon 
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näkyminen tummassa tilassa — huolestuttivat opiskelijoita, mutta heille esiteltiin testat-
tavaan versioon tuleva uusi vaaleampi ja huomattavasti helpommin hahmotettava peli-
hahmo. 
 
Pelien jälkeen keskusteltiin asiakkaiden ohjaamisen järjestelystä sekä uusista pelaami-
seen liittyvistä kokemuksista. Opiskelijat täyttivät kirjallisen palautelomakkeen ja PC-
sovellusten vikalista käytiin vielä läpi yhdessä. 
 

Kirjallinen palaute 

Palautekyselylomakkeessa opiskelijoilta kysyttiin seuraavia asioita: 
 
1. Pelituokion ajankohta ja osallistujat 
2. Pelatut pelit 
3. Pelaajan kokemukset (asteikolla 1-5 / en osaa sanoa; 1 = yhtään – 5 = erittäin pal-

jon) 
4. Mitä ajatuksia, kokemuksia, elämyksiä ja tunteita pelaaminen sekä pelaamisen seu-

raaminen herättivät? 
5. Millaisia havaintoja teit seuratessasi pelejä? 
6. Oivalsitko jotain uutta pelaamisesta päivän aikana? 
7. Muuta palautetta 
 
Kirjallinen palaute oli positiivista — jopa innostunutta. Moni opiskelija koki Kinect-
pelaamisen mieluisana kokemuksena. Osalle opiskelijoista pelaaminen Kinectillä tai 
esimerkiksi vastaavalla Wiillä, oli tuttua jo entuudestaan, mutta suurimmalle osalle pe-
laaminen tietokoneella tai pelikonsoleilla oli täysin uutta.  
 
Liike ja liikkeen voima herätti ajatuksia siitä, kuinka monenlaisissa tarkoituksissa pe-
laamista voidaan hyödyntää ja miten teknologiaa soveltamalla voi saada liikkeelle "sii-
vet". Liikkuminen ja paikallaan olo vaati keskittymistä ja oli haastavaakin eikä alkuun 
pääseminen ollut aivan helppoa, mutta pelaaminen koukutti ja tuntui hauskalta. Osan 
kilpailuvietti nousi esiin voimakkaasti. Pelaamisen oivallettiin olevan sosiaalinen tapah-
tuma, jossa kannustuksella on paljon merkitystä. Kaupallisten pelien osalta turhautu-
mista aiheutti se, että sensori ei aika-ajoin tunnistanut pelaajaa. Opiskelijoiden palaut-
teesta nousi myös esiin, että joku kaipaili välillä käteensä peliohjainta tai kapulaa. Eräs 
opiskelija havaitsi, että kaikki opiskelijat lähtivät heti rohkeasti liikkumaan ja elehti-
mään pelatessa isoilla liikkeillä, vaikka tavallisessa arjen toiminnassa olisivatkin ujom-
pia tai vähäeleisiä. 
 
Erityisesti potentiaalia nähtiin opiskelijoiden kehittämissä PC-sovelluksissa, vaikka ne 
olivatkin vielä keskeneräisiä. Opiskelijat kokivat ne todella yksinkertaisiksi, kenties vä-
hän tylsiksikin, mutta niiden arveltiin toimivan asiakkaiden kanssa hyvänä harjoitukse-
na.  
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Kuva 8. Palautetta Kinect-pelaamiseen tutustumisesta. 
 
Kyselyn vastauksissa "peli" jäsentyy tarkoittamaan pelaamiskokemusta yleisesti. Kau-
pallisia pelejä ja sovelluksia ja näistä tulleita kokemuksia ei lähdetty tässä erittelemään 
tarkemmin. 
 
Arasta vastaanotosta huolimatta pelaaminen tuntui opiskelijoista joko neutraalilta tai 
positiiviselta kokemukselta. Osa opiskelijoista innostui hyvinkin paljon. 
 

Toinen tapaaminen Virvelinrannassa 

Toisessa tapaamisessa 9.10.2013 Virvelinrannassa opiskelijat ohjasivat pareittain kun-
tayhtymä Etevan yksikön ja Hämeenlinnan kaupungin päivätoiminnan asiakkaita. Vuo-
rotellen toinen opiskelijoista ohjasi ja toinen havainnoi ohjausta. Opiskelijat ohjasivat 
sekä konsolipelien pelaamista että pc-sovellusten käyttöä. Ohjaamista purettiin ja ana-
lysoitiin yhdessä sekä täytettiin lomake, jolla ohjaamistapahtumaa reflektoidaan lisää. 
 
Päivän alussa käytiin läpi käytännön asioita, testattiin paranneltuja sovelluksia ja laitet-
tiin pelitilat kuntoon. Pelaaminen aloitettiin demohuoneessa kapteenipelillä. Pelin kans-
sa oli huomattavia vaikeuksia. Asiakkaat jäljittelivät näytöllä näkyviä hahmoja par-
haansa mukaan, mutta eivät spastisuuden tai muiden fyysisten rajoitteiden takia pysty-
neet viemään asentoja tarkalleen loppuun asti. Sovellus ymmärtää suoritetuiksi liik-
keiksi vain ne yritykset, joissa raajat ovat absoluuttisesti tietyssä asennossa ja tämä teki 
tilanteen vaikeaksi. Kuitenkin osa asiakkaista oli hyvinkin taitavia motorisesti – he oli-
sivat puolestaan kaivanneet lisää haastetta. Asiakkaiden toimintakyky on todella vaihte-
leva, joten ehdotettiin, että sovelluksen tunnistusherkkyyttä pitäisi voida säätää sen  
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asetuksista niin, että etevämpi joutuisi tekemään tarkempia liikkeitä, mutta myös pie-
nemmät eleet ja liikkeet voitaisiin hyväksyä tarvittaessa. 
 
Kapteenipelin vahvuuksina pidettiin monipuolisia liikkeitä, jossa harjoitellaan koordi-
naatiokykyä ja motoriikkaa, myös peilikuvia ja keskilinjan ylittämistä niille pelaajille, 
joille se sopi. Pelaajan ympäristöön liitetyn mallihahmon ja pelaajan raajoja symbo-
loivien pallojen koettiin vahvistavan pelaajan suhdetta omaan kehoonsa ja ympäris-
töönsä ja näiden yhteyden ymmärtämistä. Havaittiin, että kurkottelevat liikkeet toimivat 
parhaiten useimpien asiakkaiden kanssa; tässä näkyy raajojen asentojen tunnistamisen 
herkkyyden haaste. Kurottelevat asennot tuntuivat selkeimmiltä suorittaa. 
 
Myyräpeliin kaivattiin tilaa, jossa liikkeissään rajoittuneempikin pääsisi pelailemaan is-
tuen — rohkeampiliikkeinen istuja pystyy nykyasetuksillakin pelaamaan. 
 
Kinect Sports -urheilupeliä ohjatessa opiskelijat havaitsivat, että vaikka asiakkaat piti-
vät erilaisten urheilulajien kokeilemisesta, he pystyivät parhaiten osallistumaan niissä 
lajeissa, jotka olivat ennestään tuttuja. Osa oli esimerkiksi käynyt aiemmin keilaamassa 
ja nautti erityisesti virtuaalisesta keilaamisesta. 
 
Opiskelijat olivat itse sovelluksia kokeillessaan pitäneet myyrä- ja kapteenipelejä yk-
sinkertaisina ja helppoina. Heille oli todella avartavaa huomata, että ne eivät olleet 
kumpaakaan kehitysvammaisille asiakkaille, mikä auttoi asettumaan toisen asemaan. 
Asiakkaiden sinnikästä yrittämistä kiiteltiin ja asiakkaita kannustettiin yhdessä. Pienet-
kin onnistumiset tuntuivat palkitsevilta. Tämä heijastui myös päivän päätteeksi käydys-
sä palautekeskustelussa. 
 

Ohjaaminen ja vuorovaikutus 

Opiskelijat ehdottivat, että esimerkiksi vasemman ja oikean hahmotusta voisi helpottaa 
kiinnittämällä seiniin vaikkapa tietynväriset merkit — mikäli pitäisi osoittaa kädellä oi-
kealle, voitaisiin tämä ohjeistaa vaikka "kohti vihreää osoittamisena". Pelialue oli rajat-
tu maalarinteipillä lattiaan, jatkossa tässäkin voisi käyttää vaikka värikkäitä teippejä.  
 
Osa PC-sovellusten kanssa muodostuneista ongelmista johtui demohuoneesta, jossa so-
velluksia käytettiin. Tila on pitkulainen ja kapea. Leveämpi tila mahdollistaa eleiden ja 
liikkeiden näyttämisen asiakkaan vieressä; demohuoneessa näin ei ollut mahdollista 
tehdä, sillä sensori lähti seuraamaan välittömästi opiskelijaa kapean tilan takia.  
 



KOHTI UUSIA ULOTTUVUUKSIA 
 

 

60

 
Kuva 9. Kinect Sports -pelien pelaamista. 
 
Opiskelijat olivat myös kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka liikkumista tukeva data, 
kuten äänimerkit ja toimintaa tukevat symbolit, joita joku voisi pitää "pikkujuttuina", 
auttoivat paljon ohjaamisessa ja asiakkaan toiminnassa. Opiskelijat ymmärsivät, että oli 
tärkeää osata käyttää etukäteen sovelluksia ja tietää, mitä ne sisältävät, jotta ohjausta 
voidaan toteuttaa täysipainoisesti. 
 
Selvää oli, että tilanteessa piti ymmärtää erilaisia asiakkaita, toimia kekseliäästi ja lukea 
tilannetta — arvioida asiakkaan tarvitsemaan tuen määrä. Piti myös osata säädellä omaa 
toimintaansa tilanteen ja asiakkaan mukaan ja muuttaa tarvittaessa sovelluksen käyttö-
tapaa. 
 

 
Kuva 10. Kuvassa asiakkaan konkreettista kohtaamista ja ohjaamista kädestä pitäen. Kuvakaap-
paus Kapteeni käskee -sovelluksesta. 
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Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka opiskelijat heittäytyivät tilanteeseen:  
 
Asiakkaalla oli kapteeni-sovelluksessa olevan diskotanssi-asennon kanssa huomattavia 
vaikeuksia. Ohjaava opiskelija asettui asiakkaan taakse ja otti asiakkaan käsistä kiinni 
todeten, että "tämä voi olla myös paritanssi". Yhdessä he pystyivät venymään tarvitta-
vaan suoritukseen. Koko huone hurrasi. 
 
Opiskelijat toivat esille tärkeän havainnon: vastaavan kaltaisia sovelluksia on testattava 
aidossa käyttöympäristössä aidoilla käyttäjillä, jotta voidaan ymmärtää paremmin so-
velluksen toimintaa arjessa. Vaikka ongelmia oli ohjatessa välillä huomattavastikin, sil-
ti opiskelijat näkivät sovellusten mahdollisuudet. Oivallukset tästä olivat jopa hyvin 
koskettavia: 
 
Asiakas yritti pelata keilausta Kinectin ja pelikonsolin kanssa. Asiakas kuitenkin käyt-
tää sähköpyörätuolia, jossa on pleksistä tehty "tarjotin", eikä Kinect tunnistanut pelaa-
jaa lainkaan, vaikka tilan valaistusta säädettiin ja sensorin korkeutta nostettiin. Kaikki 
olivat harmissaan, mutta tilanteelle ei voinut mitään. Demohuoneessa asiakas kuitenkin 
kokeili myyräpeliä huikein tuloksin: hän oli aivan tulessa pelatessaan ja onnistui lyö-
mään 500 myyrää – hurjan määrän. Ohjaava opiskelija myös avusti seisomalla asiak-
kaan sähköpyörätuolin takana, kurotellen kauimmaisia myyriä. 500 myyrän työvoitto 
jäi monelle opiskelijoista mieleen esimerkkinä siitä, miten jostain mahdottomalta tun-
tuneesta voidaan sittenkin tehdä mahdollista. 
 

Kirjallinen palaute 

Palautekyselylomakkeessa opiskelijoilta kysyttiin seuraavaa: 
 
1. Pelituokion ajankohta ja osallistujat 
2. Pelatut pelit 
3. Asiakkaan kokemukset (asteikolla 1-5 / en osaa sanoa; 1 = yhtään — 5 = erittäin 

paljon) 
4. Ohjaajan kokemukset (asteikolla 1-5 / en osaa sanoa; 1 = yhtään — 5 = erittäin pal-

jon) 
5. Mitä ajatuksia, kokemuksia, elämyksiä ja tunteita pelaaminen sekä pelaamisen seu-

raaminen herättivät? 
6. Millaisia havaintoja teit seuratessasi parisi ohjausta? 
7. Oivalsitko jotain uutta pelaamisesta päivän aikana? 
8. Mikä oli oppimistehtävässä helpointa, mikä vaikeinta? 
9. Muuta palautetta 
 
Palautekeskustelun lisäksi opiskelijat kirjoittivat palautekyselyn vastauksissaan oival-
luksiaan siitä, kuinka peli voi auttaa asiakkaita liikkumaan, venyttämään omaa suori-
tuskykyään ja parantaa kykyä hahmottaa omaa kehoaan. Ohjeistuksella ja ohjauksella 
on tässä iso merkitys, kuten myös toisten ihmisten kohtaamisessa, rajoitteineenkin. 
Opiskelijat olivat myös saaneet positiivisia kokemuksia siitä, mitä pelit voivat mahdol-
listaa. Opiskelijat muodostivat ehkäpä uudenlaisen käsityksen teknologiasta ja sen 



KOHTI UUSIA ULOTTUVUUKSIA 
 

 

62

mahdollisuuksista. Yksi opiskelija visioi, että olisi hyvä, jos pelaaja voisi käyttää hans-
koja, jotka kommunikoivat sensorin kanssa. Tällöin ohjaaja voisi kädestä pitäen olla tu-
kemassa liikkeitä eikä ongelmia tulisi esimerkiksi pyörätuolissa istuvan asiakkaan 
kanssa. Hanskat olisi helppo pukea asiakkaalle, jolloin hänelle ei tarvitsisi antaa mitään 
kädessä pidettävää ohjainta. 
 
Opiskelijat arvostivat sitä, että pelaaminen ja tekeminen tuotiin asiakkaan luokse ja sitä, 
että asiakas pystyi keilaamaan ja urheilemaan virtuaalisesti. Pelaaminen oli myös yhtei-
söllistä ja näkyi opiskelijoille mukavana yhdessäolona. Vaikka kaikki asiakkaat eivät 
välttämättä niin pitäneet pelaamisesta, nauttivat he silti tilassa olemisesta ja pelaamisen 
katselusta. 
 
Opiskelijat havainnoivat myös pariensa ohjaamista. Palautteessa mainittiin, että osa ko-
ki ohjaamisen havainnoinnin lähes opettavaisimpana — näin saattoi tarkkailla, miten 
ohjaamisen prosessi etenee ja miten sitä voisi edistää. 
 
Helpolta tuntui muun muassa tilanteen ohjaaminen. Toisaalta osa koki tämän haastava-
na, mikä saattaa johtua eri asiakkaiden ja opiskelijoiden kohtaamisesta. Pelien periaat-
teet olivat opiskelijoiden mielestä helppo käsittää ja heidän oli helppo pelata pelejä itse. 
Vaikealta tuntui sen sijaan ohjata liikkeissään erityisen rajoittunutta asiakasta. Lisäksi 
ennestään tuntemattomien asiakkaiden toimintakykyä oli haastavaa arvioida pelitilan-
teessa. Toisaalta vain kokeilemalla saattoi nähdä, mitkä pelit soveltuvat kenellekin. 
 
Moni turhautui sensorin herkkyyteen. Vaikka asiakas näytti tekevän aivan oikein, so-
vellus ei silti hyväksynyt jotakin tiettyä asentoa. Pelivaraa toivottiin erityisten niiden 
asiakkaiden pelaamisen kohdalla, joilla oli raajoissaan spastisuutta tai joiden raajat liik-
kuivat melko pienellä alueella. 
 

 
Kuva 11. Opiskelijat havainnoivat asiakkaan toimintaa pelituokiossa. 
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Kyselyn vastauksissa heijastuu ohjattujen asiakkaiden erittäin vaihteleva toimintakyky 
ja kiinnostus pelaamiseen. Asiakasryhmä oli erittäin heterogeeninen ja opiskelijan oh-
jattua enimmäkseen yhtä asiakasta kokemus jäsentyi hyvin negatiivisesta erittäin posi-
tiiviseen. Toisaalta on luonnollista, että kaikkia asiakkaita pelaaminen ei edes varsinai-
sesti kiinnosta eikä tätä tavoiteltukaan. Tämä on selvästi nähtävissä kyselyn tuloksista 
— mikäli ryhmässä olisi ollut enemmän sellaisia asiakkaita, joille pelaaminen on tuttua 
ja jotka pitävät pelaamisesta, voisi yllä oleva kuva näyttää erilaiselta. 
 

 
Kuva 12. Palautetta Kinect-pelien ja -sovellusten ohjaamisesta. 
 
Testausryhmässä oli lähes pelkästään asiakkaita, jotka eivät olleet pelanneet Kinectillä 
aiemmin, mikä näkyi osalle opiskelijoista lisähaasteena ja suurempana ohjaamisen tar-
peena. Osalle opiskelijoista ohjaaminen oli vierasta ja Kinect-pelaaminen itsessään vie-
lä vierasta ja arastuttavaa. Enimmäkseen ohjauskokemus näyttäytyi kuitenkin vähintään 
neutraalina kokemuksena. Moni opiskelija koki ohjaamisen positiivisena tai jopa erit-
täin miellyttävänä, helppona ja selkeästi jäsenneltynä kokemuksena. Positiivista li myös 
se, että lähes kaikki opiskelijat suhtautuvat joko neutraalisti tai selkeän positiivisesti 
ajatukseen pelin ohjaamisesta uudelleen. 
 

Yhteenveto: tapaaminen Pelit ja leikit –opintojakson opettajan kanssa  

Pelit ja leikit -opintojakson opettajaa haastateltiin tunnin ajan. Haastattelussa käytiin 
läpi, minkälaisena hän näki oppimisen oppimistehtävän aikana ja mistä toteutuksessa 
on ollut kyse pedagogisesti.  
 
Oppimistehtävässä opittiin opettajan mukaan asiakkaan kohtaamista. Opiskelijat saat-
toivat muodostaa ennakkoluulottoman käsityksen teknologian tuomasta lisäarvosta sekä 
mahdollisuuksista. Ohjaamista itsessään opeteltiin ja havaittiin, miten pelit todella  
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motivoivat asiakkaita tekemään enemmän. Opettajan mukaan ohjaamista vasta opette-
leva opiskelija kiinnittää ohjaustilanteessa ensin huomiota itseensä ja omaan toimin-
taansa, ja vasta sen jälkeen ohjattavaan. Tässä oppimistehtävän ohjauksessa huomion 
kiinnittäminen ohjattavaan tapahtui kuitenkin nopeammin kuin yleensä. Asiakas pääsi 
näin ollen keskiöön nopeammin. Opiskelijat myös ymmärsivät, kuinka paljon ohjaamis-
tapahtuma riippuu ohjattavasta yksilöstä, ohjattavasta ryhmästä ja itse ohjaajastakin. 
Kinect-pelien ohjaaminen jopa pakotti opiskelijat kontaktin ottamiseen asiakkaiden 
kanssa, opiskelijat joutuivat menemään asiakkaan omalle alueelle ja olemaan läsnä. Osa 
koki tämän hyvin haasteellisena. Opettaja näki myös ohjaamisen muiden edessä olleen 
osalle opiskelijoista melko herkkä paikka — kokematon vasta kasvattaa omaa "nah-
kaansa" oman ohjaamisensa asettamisessa muiden arvioinnin eteen. 
 
Opettajan mukaan tämän opintojakson aikana opiskelijat myös pohtivat pelien ja leik-
kien tavoitteita kenties enemmän kuin tavallisesti. Uusi peliväline sai opiskelijat miet-
timään pelin ja leikin lisäarvoa ja tavoitteellisuutta — sitä, miksi pelataan ja miksi tällä 
kertaa kokeillaan jotain uutta. Suurimmalla osalla opiskelijaryhmästä oli menossa opin-
tojakson kanssa samanaikaisesti opinnäytetyön tekemistä valmistava Tutkivan ja kehit-
tävän osaajan kurssi, jossa opetellaan tutkimusmenetelmiä ja tieteellistä kirjoittamista. 
Pelitilanteen avoin havainnointi avautui eri tavalla opiskelijoille tämän opintojakson 
yhteydessä: pelaaminen, oppimisprosessi ja tavoitteellisuus näyttäytyivät uutena ja  tär-
keänä kokemuksena. Toisaalta myös keskeneräisen pelisovelluksen pelaaminen ja kor-
jausehdotusten miettiminen on saattanut viritellä opiskelijoita pohtimaan syy-
seuraussuhteita ja tavoitteellisuutta tarkemmin. 
 
Opintojakson opiskelijat ovat enimmäkseen ohjaamisen prosessin omaksumisessa ni-
velvaiheessa: takana heillä on jo ensimmäiset konkreettiset asiakasryhmien ohjaamiset, 
edessä on vertaisohjauksen harjoittelu. Opintojakson aikana opiskelijat ohjasivat eri pe-
lejä ja leikkejä toisilleen. Heillä oli muutama muukin teema ohjauskerroissa, kuten esi-
merkiksi tutustumista pöytäroolipeleihin. Iso osa kokonaisuutta muodostui kuitenkin 
juuri Kinectin käytöstä. Opettaja koki Kinectin mukaan tuomisen rikastavana tekijänä; 
jonakin sellaisena, joka ei olisi ilman hankkeen panosta ollut tässä mittakaavassa mah-
dollista. 
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Lisätyn todellisuuden ARea-
seminaarien toteuttaminen AVO2-
hankkeessa 

Joanna Kalalahti, Tampereen yliopisto 
 

AVO2-hankkeen 3DM-osahankkeen yhtenä tavoitteena oli verkottaa lisätyn todellisuu-
den parissa toimivia tahoja Suomessa. Yhdeksi verkottamisen keinoksi hankkeen toteu-
tussuunnitelmaan oli kirjattu lisätyn todellisuuden tapahtuman järjestäminen osahank-
keessa mukana olevien tahojen yhteisponnistuksena hankekauden lopulla. Alkuperäis-
suunnitelmasta poiketen hankekausi myös aloitettiin 3DM-osahankkeen järjestämällä 
lisätyn todellisuuden tapahtumalla, ARea 12 -seminaarilla maaliskuussa 2012 Lahdes-
sa. Toinen ARea-seminaari, ARea 13, järjestettiin hankekauden loppupuolella, loka-
kuussa 2013 Tampereella.  

ARea 12 

Koulutuskeskus Salpaus oli ideoinut lisätyn todellisuuden seminaarin järjestämistä jo 
ennen AVO2-hankkeen alkamista ja siitä riippumatta. Kun hanke alkoi vuoden 2012 
alussa, seminaari päätettiin järjestää 3DM-osahankkeessa mukana olevien lisätyn todel-
lisuuden toimijoiden kesken, koska aihe kiinnosti kaikkia ja seminaari tuntui luonteval-
ta tavalta aloittaa yhteinen osahanketoiminta. Alusta asti haluttiin, että osana hanketoi-
mintaa aloitettu seminaari jatkaisi olemassaoloaan vielä AVO2-hankkeen päätyttyäkin. 
Asiaan päätettiin panostaa heti alusta alkaen keksimällä seminaarille ytimekäs nimi, 
jossa näkyisi jollakin tavalla lisätyn todellisuuden englanninkielinen, käyttöön vakiin-
tunut lyhenne AR. Eräässä suunnittelupalaverissa toteutetun aivoriihen pohjalta pää-
dyimme nimeen ARea, ja nimen jatkeena toimisi vuosittain vaihtuva seminaarin järjes-
tämisvuosiluku. Ensimmäinen ARea-seminaari oli siis nimeltään ARea 12. Kuten pää-
teltävissä on, innoittajana nimivalinnalle toimi kuuluisa Area 51 -niminen alue: semi-
naarimme toimisi alueena ja tilana lisätyn todellisuuden parissa tapahtuvalle toiminnal-
le, kehittämiselle ja verkostoitumiselle.  
 
Ensimmäisen seminaarin toteutuspaikaksi valikoitui Lahti ja ajankohdaksi 22.3.2013, 
koska Koulutuskeskus Salpaus oli jo varannut paikan ja ajankohdan seminaarille. Myös 
osa seminaarin puhujista oli selvillä seminaarin järjestelyjä aloitettaessa. Ohjelmaa 
muokattiin siten, että iltapäivälle sijoitettiin kolme rinnakkaista workshopia, joihin osal-
listujat voisivat aamupäivän puheenvuorojen jälkeen osallistua kiinnostustensa mukaan 
ja päästä siten tutustumaan seminaarin ydinasiaan käytännössä.  
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Koulutuskeskus Salpaus valikoitui seminaarin pääjärjestäjäksi seminaarin toteutuspai-
kan mukaan, ja käytännön toteutusvastuu oli pääsääntöisesti Salpauksella. Alkuvuoden 
2012 aikana kaikki 3DM-osatoteuttajat kuitenkin tapasivat muutamassa verkkokokouk-
sissa ennen seminaarin toteuttamista ja sopivat käytännön asioista yhdessä, myös ver-
kon työvälineitä hyödynnettiin ahkerasti. Seminaarin markkinoinnin ja viestinnän tuek-
si perustettiin www-sivusto, samoin kuin Facebook- ja Twitter-sivut: 
 

Kuva 1. ARea 12 -seminaarin www-sivut. 
 
ARea 12 -seminaariin osallistui yhteensä noin 70 erityyppisiä organisaatioita edustavaa 
henkilöä. Paikalla oli niin opetus-, matkailu- ja markkinointialan toimijoita.  
 
Seminaarissa kuultiin alustukset lisätyn todellisuuden sovellusten laitealustana paljon 
käytettyjen tablet-laitteiden mahdollisuuksista, yleisemmin online-markkinoinnin haas-
teista ja lisätyn todellisuuden opetuskäytön mahdollisuuksista. Mieleenpainuvin oli kui-
tenkin runsaasti huikeita demoja sisältänyt Total Immersionin20 myyntijohtajan, Kamal 
Rassoolin keynote-puheenvuoro lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä brändimarkki-
noinnissa. Erityisen vaikuttavaa oli sovellusten markkerien ja niistä avautuvien aug-
mentoitujen sisältöjen träkkäyksen eli kohdistuksen onnistuneisuus ja demojen korkea-
tasoisuus, esimerkiksi digitaalisen kameran markkinointidemo21.  

 
 

                                                             
20 http://www.t-immersion.com 
21 http://www.t-immersion.com/project-gallery/olympus-%E2%80%9Chands-on%E2%80%9D-demo-clicks-customers 
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Iltapäivän workshopien teemat muotoutuivat toteuttajiensa, 3DM-osahanketoimijoiden, 
kiinnostusten ja hanketekemisten mukaisiksi: yhdessä workshopissa oli mahdollista ko-
keilla lisätyn todellisuuden sovelluksen toteuttamista D'Fusion Studio -sovelluksella22, 
toisessa Kinect23-sovelluksen toteuttamista ja kolmannessa workshopissa osallistujat 
saivat ideoida mahdollisesti myöhemmin toteutettavan lisätyn todellisuuden sovelluk-
sen esimerkiksi markkinointi- tai opetuskäyttöön. 
 
Seminaarissa kuvattiin lyhyitä videopätkiä, joita jaettiin videojakopalvelu  
Bambuserissa24: 
 

 
               

 
 
 
 
   

 
 
 
D'Fusion Studio –workshop    Kinect-workshop 

  
 
 
 
            

 
 

      
    

 
 
 
 
 
 
 

Lisätyn todellisuuden sovelluksen  
suunnittelu -workshop 
 
 
 
 

                                                             
22 http://www.t-immersion.com/products/dfusion-suite/dfusion-studio 
23 http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/ 
24 ARea 12 –kanava Bambuserissa http://bambuser.com/channel/ARea12 
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ARea 13 

Toinen ARea-seminaari, ARea 13, päätettiin järjestää Tampereella MindTrek-
konferenssin25 yhteydessä 1.10.2013. MindTrek saattaisi houkutella osallistujia ARea-
seminaariin ja ARea-seminaari puolestaan MindTrekiin.  
 
Alkuaan ideana oli toteuttaa tapahtuma kaksipäiväisenä, jolloin ensimmäinen päivä oli-
si kaupunkisuunnistustyyppistä tutustumista erilaisiin lisätyn todellisuuden demoihin, ja 
toinen päivä seminaariesityksistä koostuva. Ensimmäinen päivä olisi kuitenkin hankala 
toteuttaa riittävän hyvin organisoidusti ja löytää koko päiväksi osallistujia kiinnostavaa 
nähtävää ja koettavaa seminaarin teema-alueen tiimoilta, joten lopulta päädyttiin yhdis-
tämään seminaariesitysten kuunteleminen ja demojen kokeilu yhdelle päivälle.  
 
Seminaarin toteutuspaikaksi valikoitui Työväenmuseo Werstaan vuokratila. Werstas si-
jaitsee Finlaysonin vanhalla tehdasalueella, jossa myös MindTrek järjestetään. Tapah-
tumapaikkojen haluttiin olevan riittävän lähellä toisiaan, jotta tapahtumien käytännön 
järjestelyitä olisi mahdollista yhdistää. Werstas valittiin toteutuspaikaksi myös siksi, et-
tä kevään 2013 aikana museon väkeä oli opastettu AVO2-hankkeen toimesta toteutta-
maan lisätyn todellisuuden selainsovelluksia näyttelyiden yhteyteen. Werstaalle toteu-
tettiin yksi demopiste, jossa seminaariosallistujat pääsisivät kokeilemaan lisätyn todelli-
suuden hyödyntämistä museossa.  

 

 
Kuva 2. ARea 13 -seminaarin www-sivut.  

                                                             
25 http://www.mindtrek.org/2013/ 
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Paitsi fyysistä tilaa, myös verkkotilaa varattiin seminaaria varten. ARea 13 -seminaari 
sai oman www-sivunsa, samoin kuin Facebook- ja Twitter-sivut. 
 
Seminaariin ilmoittautui kaikkiaan noin 60 henkilöä, joista paikan päälle saapui noin 
45. Osallistujilta oli kysytty ilmoittautumislomakkeen täytön yhteydessä muutama en-
nakkokysymys koskien lisätyn todellisuuden tuttuutta. Valtaosalle aihe oli tuttu, mutta 
joukkoon mahtui myös täysin noviiseja aihealueen suhteen. 
 

 
Kuva 3. Lisätyn todellisuuden tuttuus seminaariin ilmoittautuneille. 
 
Ilmoittautuneet odottivat mm. seuraavanlaisia asioita seminaarilta: 
 

 Aihe on itselleni uusi, joten odotan mielenkiinnolla käytännön toteutuksista tietoa ja 
ideoita. 

 Odotan monipuolista ja keskustelevaa yleisöä :-) 
 Odotan saavani lisää tietoa aiheesta, jotta voin hyödyntää lisätyn todellisuuden so-

vellusten suomia mahdollisuuksia oppilaitoksemme kehittämistyössä. 
 Verkostoituminen, uudet ajatukset, yhteistyökumppaneiden löytyminen, osaajien ta-

paaminen 
 Ylipäänsä tieto lisätyn todellisuuden hyödyntämisessä ja erityisesti markkinoinnissa 

ja viestinnässä sekä opetuksessa. 
 Uusimpien tuulien kuuleminen, verkostoituminen 
 Konkreettisia esimerkkejä lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä opetuskäytössä. 
 Odotan kuulevani tämän päivän ja tulevaisuuden AR-toteutuksista käytännönlähei-

siä esimerkkejä. Minua kiinnostaa erityisesti näkymät palvelumuotoilun saralla ja 
se miten AR voisi olla mukana palvelujen tarinallistamisessa. 

 Erityisesti opetuksen sovellukset kiinnostavat minua. 
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 Haluan laajentaa tutkimus- ja kontaktiverkostoani. 
 Käytännöllisiä, kiinnostavia ja vauhdikkaita tietoiskuja. Aiheet näyttävät lupaavilta. 
 Toiveena tutustua konkreettisesti lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin ja hyödyn-

tämistapoihin museonäyttelyssä. 
 
Aamupäivä seminaarista oli varattu alustuksille. Seminaariin haluttiin houkutella puhu-
jia mahdollisimman erityyppisistä organisaatioista ja kertomaan erilaisista lisätyn todel-
lisuuden toteutuksista. Puhujiksi pyydettiin tutkimuksen, opetuksen, markkinoinnin, 
hyvinvointialan ja teollisuuden toimijoita. Seminaarin avasi Thomas Olsson joka puhui 
lisätyn todellisuuden käyttäjäkokemuksesta ja sen merkityksestä sovellusten suunnitte-
lulle ja toteutukselle. 3DM-osahankkeen toimijat esittelivät kokemuksia omista hank-
keen aikaisista toteutuksista, lisäksi alustuksissa esiteltiin muutamia lisätyn todellisuu-
den opetussovelluksia, työprosesseja tukevia sovelluksia ja oppimisvaikeuksista kärsi-
vien lasten opetuksen tueksi kehitettyjä toteutuksia. Viimeksi mainittu alustus toteutet-
tiin etäyhteydellä ja ennakkoon toimitettujen videopätkien avulla Englannista asti.  
Kinectin käytöstä innostuneeseen erityiskoulun opettajaan oli tutustuttu hanketoimin-
nan aikana verkon verkostoissa, ja oli todella mukavaa, että hän lupautui yhdeksi semi-
naarialustajaksi — saimme hieman kansainvälistäkin väriä pääosin suomenkieliseen 
seminaariimme. 
 

 
Kuva 4. Pauliina Mäkelän Storify-kooste ARea 13 -seminaarista 
(http://storify.com/PauliinaMakela/area-13-seminaari). 
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Kuva 5. Veijo Huju esittelee lisätyn todellisuuden käyttöä tulevien ajoneuvoasentajien opetuksen 
elävöittäjänä. 
 
Iltapäivän kahvitauon jälkeinen osuus oli varattu lisätyn todellisuuden käytännön de-
moihin tutustumiseen ja verkostoitumiseen. Seminaarin järjestäjät kokevat voimakkaas-
ti, että lisätty todellisuus ja sen mahdollisuudet avautuvat parhaiten, kun sitä pääsee itse 
kokeilemaan. Demoja varten seminaaritilan takaosaan oli järjestetty esittelypöydät de-
mopisteille.  
 

 
Kuva 6. Hämeen ammattikorkeakoulun demopiste, jossa esiteltiin mm. Kinect-liikeohjaimen  
käyttöä. 



KOHTI UUSIA ULOTTUVUUKSIA 
 

 

72

Kaikkiaan demopisteitä oli tilan takaosassa yhdeksän, ja omia toteutuksiaan niillä esit-
teli yhteensä 12 toimijaa. Lisäksi Työväenmuseo Werstas oli toteuttanut Höyrykone-
museoon26 höyrykoneen toimintaa esitteleviä augmentointeja, joita seminaariosallistujat 
saivat käydä katsomassa. Demopisteillä oli vilkasta, ja esillä olleita demoja ja uusimpia 
välineitä (kuten Oculus Rift -laseja27 ja Leap Motion -liikesensoria28) kokeilemaan oli 
jopa jonoa. 
 

 
Kuva 7. Oculus Riftin kokeilua. 
 
MindTrek-konferenssin osallistujat oli myös toivotettu tervetulleiksi tutustumaan de-
moihin, ja oli mukava huomata, että he näyttivät löytäneen demosessioon. Ennalta hie-
man jännitti, oliko demosessiolle varattu 1,5 h liian pitkä aika, etenkin kun sitä edelsi 
vielä puolen tunnin kahvitauko, jonka aikana jo moni kävi tutustumassa demopisteisiin. 
Kuitenkin demopisteillä kävi koko ajan vilkas puheensorina, ja moni kommentoikin, et-
tä oli mukavaa kun oli kerrankin riittävästi aikaa verkostoitua ja keskustella. 
 
Seminaarista kerättiin jälkikäteen palautetta. Palautekyselyyn vastasi 29 osallistujaa. 
Saadun palautteen perusteella seminaari oli osallistujien mielestä varsin onnistunut, ja 
valtaosa vastanneista arvioi seminaarin vastanneen ennakko-odotuksia. 
 
 
 
 

                                                             
26 http://www.tyovaenmuseo.fi/?q=nayttelyt/hoyrykonemuseo 
27 http://www.oculusvr.com/ 
28 https://www.leapmotion.com/ 
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Vastasiko seminaari ennakko-odotuksiasi? 

 
Kuva 8. Seminaarin vastaavuus osallistujien ennakko-odotuksiin. 
 
Palautekyselyssä kysyttiin myös, mitä osallistujat kokivat saaneensa seminaarilta. Vas-
tauksissa tuotiin esiin verkostoitumismahdollisuudet, uuden tiedon saaminen, käytän-
nön esimerkkien saaminen sekä elämykset. 
 
Mitä uutta sait seminaarilta? 

 
Kuva 9. Mitä seminaariin osallistuneet kokivat saaneensa seminaarilta. 
 
Suurin ARea-seminaareja koskeva tyytyväisyyden aihe AVO2-hankkeen 3DM-
osahankkeen toimijoiden näkökulmasta koskee kuitenkin seminaarien jatkuvuutta. Ta-
voitteena oli paitsi verkottaa lisätystä todellisuudesta kiinnostuneita toimijoita, myös 
turvata seminaarin jatkuvuus AVO2-hankkeen jälkeen. Vuoden 2014 seminaari järjes-
tetään kesäkuussa Oulussa, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyö-
nä. Seminaarin teemana on älykäs kaupunkiympäristö, koska Oulussa järjestetään  
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samalla viikolla aiheeseen liittyvä tapahtuma. Evästykseksi Ouluun annettiin, että se-
minaaria saa mielellään kansainvälistää jatkossa, jottei se olisi enää pelkästään suoma-
laisen lisätyn todellisuuden toimijaverkoston tapahtuma. 
 
ARea 12 -seminaarin aineistot:  
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/AVOkoulutukset/ARea+12+-seminaari 
 
ARea 13 -seminaarin aineistot: 
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/AVOkoulutukset/ARea+13+-seminaari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liite 1. Mobiiliselvitys 
Timo Niemelä, Leena Koskimäki & Merja Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 
Kevättalvella 2013 Hämeen ammattikorkeakoulussa toteutettiin mobiiliselvitys, jonka 
tavoitteena oli tutkia saatavilla olevia mobiilisovelluksia, joista olisi jollakin tapaa hyö-
tyä käyttäjien arkeen ja mahdollisesti myös hyvinvoinnin tukemisessa. Alustaksi vali-
koitui Android-käyttöjärjestelmälle29 saatavissa olevat sovellukset. Valintakriteerinä oli 
muun muassa sovellusten laaja tarjonta verrattuna esimerkiksi Windows Phone  
-käyttöjärjestelmään30, jolle sovelluksia on tällä hetkellä saatavilla huomattavan vä-
hemmän.  
 
Selvitykseen voitiin kuitenkin ottaa mukaan vain ilmaiseksi ladattavat sovellukset, kos-
ka maksullisten sovellusten ostoon ei oltu budjetoitu rahaa. Tämä rajoitti selvityksen to-
teuttamista jonkin verran, koska monipuolisemmat ja ehkä jossain määrin myös hyödyl-
lisimmät applikaatiot saattavat maksaa pieniä summia. Esimerkiksi terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyvät sovellukset rajoittuivat täten esimerkiksi terveyskirjastoihin sekä lii-
kuntaan liittyviin sovelluksiin, kuten matkamittareihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita si-
tä, etteikö myös ilmaissovelluksista olisi mahdollista löytää hyödyllisiä sovelluksia, jos 
vain tietää mitä etsiä.  
 
Tietynlaisten sovellusten etsiminen oli aikaa vievää johtuen Google Play 
-sovelluskaupan31 hieman sekavasta käyttöliittymästä. Sekavuus johtuu siitä, että kate-
gorioita on paljon, ja sovellukset ovat listattuna hieman epämääräisesti: parhaimmat ar-
vosanat saaneet sovellukset ja suurimmat latausmäärän saaneet sovellukset ovat toki lis-
toissa ensimmäisenä, mutta eivät silti välttämättä järjestyksessä alkaen sovelluksesta, 
jonka latausmäärä olisi suurin suhteessa pistekeskiarvoon. Lisäksi sovelluksia yksinker-
taisesti on saatavilla satoja tuhansia. Niinpä järkevintä oli tutkia ensi alkuun internetistä 
saatavia artikkeleita koskien tietyn sovelluskategorian (esim. terveys) asiantuntijoiden 
suosittelemia applikaatioita, ja käydä sitten etsimässä ja lataamassa ne hakusanan perus-
teella. 

Alkukatsaus mobiililaitteisiin 

Lähdettäessä toteuttamaan selvitystä otettiin aluksi selvää, minkä valmistajien tai millä 
käyttöjärjestelmillä toimiva laitteita on markkinoilla vahvimmin näkyvillä, minkälaisia 
ominaisuuksia niissä on ja kuinka paljon niille on saatavilla ladattavia sovelluksia: 
 

                                                             
29 http://www.android.com/ 
30 http://www.windowsphone.com 
31 Verkossa toimiva sovellusten ostopalvelu, josta Android-alustalla toimiviin mobiililaitteisiin hankitaan sovelluksia. 

https://play.google.com/store 



 

 

iOS-alustalla toimivat laitteet: iOS on Applen kosketusnäytöllisille tuotteilleen kehit-
tämä käyttöjärjestelmä32. Tablettikokoisella iPadilla voi tallentaa videota, ottaa valoku-
via, soittaa musiikkia, vastaanottaa ja lähettää sähköpostia sekä surffata internetissä. 
Tablettiin on saatavilla runsaasti sovelluksia App Storessa Muita ominaisuuksia voi ot-
taa käyttöön lataamalla applikaatioita App Storesta33 — osa on ilmaisia ja osa maksulli-
sia. Lokakuuhun 2013 mennessä App Storessa oli tarjolla yhteensä yli miljoona appli-
kaatiota Applelta ja kolmansilta osapuolilta. iPadeja on arvioiden mukaan myyty tähän 
mennessä maailmanlaajuisesti noin 170 miljoonaa kappaletta34. Applen puhelimessa 
iPhonessa on samoja ominaisuuksia ja mahdollisuuksia kuin iPadissa, mutta laitteen 
näyttö on pienempi. Myytyjä iPhoneja on noin 108 miljoonaa kappaletta. iPod on kan-
nettava mediasoitin, johon musiikkia voi ostaa mm. iTunes Storesta (28 miljoonaa kap-
paletta maailmanlaajuisesti, 1 miljoonaa podcastia (USA), 40 000 musiikkivideota 
(USA), 3000 TV-ohjelmaa (USA), 20 000 äänikirjaa (USA), 45 000 elokuvaa (USA). 
Vuoden 2012 syyskuuhun mennessä iPodeja on myyty 350 miljoonaa kappaletta. 

 
e-kirjojen lukulaitteet: Kymmeniä valmistajia, tunnetuin valmistaja ja malli on Ama-
zon Kindle (arvioitu myyntilukema Kindleillä noin 4 miljoonaa kappaletta). Vuoden 
2011 lopussa arvioitu myyntilukema oli noin 4 miljoonaa kappaletta35. 
 
Android-alustalla toimivat laitteet: Käyttöliittymä ennen kaikkea kosketusnäytöllisiin 
älypuhelimiin ja tabletteihin; käyttöliittymän kerrotaan olevan 900 miljoonassa laittees-
sa36. Android löytyy esimerkiksi Samsung Galaxy-puhelimista sekä Googlen Nexus-
älypuhelimista. Android-laitteisiin voi ladata ilmaisia tai maksullisia sovelluksia Goog-
le Playn, entisen Android Marketin kautta sekä muiden vastaavien kauppapaikkojen, 
kuten Yandexin tai 1Mobile Marketin kautta. Heinäkuussa 2013 Google kertoi ladatta-
via sovellusten määrän saavuttaneen Google Playssa miljoonan rajapyykin37. 
 
Muita mobiililaitteissa toimivia käyttöjärjestelmiä ovat muun muassa38 Windows Pho-
ne, Blackberry, Symbian ja MeeGo. 
 
Viime vuosina mobiililaitteista on tullut pc-laitteiden jatkeita tai jopa korvikkeita. Niillä 
pystyy tekemään paljon sellaisia asioita (vähintään pienemmässä mittakaavassa) kuin 

                                                             
32 http://www.apple.com/fi/ios/ 
33 Verkossa toimiva sovellusten ostopalvelu, josta iOS-alustalla toimiviin mobiililaitteisiin hankitaan sovelluksia. 

https://itunes.apple.com/fi/genre/ios/id36?mt=8 
34 http://www.apple.com/pr/library/2013/01/07App-Store-Tops-40-Billion-Downloads-with-Almost-Half-in-

2012.html 
 http://www.theverge.com/2013/6/10/4415258/apple-announces-600-million-ios-devices-sold 
 http://www.theverge.com/2013/10/22/4866302/apple-announces-1-million-apps-in-the-app-store 
35 http://techcrunch.com/2011/12/29/amazon-we-sold-over-4-million-kindle-devices-this-month-gifting-of-e-books-

up-175-percent/ 
36 http://www.businessinsider.com/900-million-android-devices-in-2013-2013-5 
37 http://www.phonearena.com/news/Androids-Google-Play-beats-App-Store-with-over-1-million-apps-now-

officially-largest_id45680 
38 Lisätietoa mobiililaitteissa toimivista erilaisista käyttöjärjestelmistä: http://l-lists.com/en/lists/y0coyz.html 



 

 

tavallisella tietokoneella — esimerkiksi uutisten lukeminen, pelaaminen ja GPS-
navigointi mobiililaitteella ovat yleisesti laajassa käytössä. Laitteet ovat vahvasti kyt-
köksissä myös PC-maailmaan; esimerkiksi Google Play -sovelluskaupassa ostoksia voi 
tehdä tietokoneella ja lähettää tiedon valinnoista puhelimeen, jos laitteissa käytetään 
samaa Google-käyttäjätiliä. Lisäksi esimerkiksi Elisa Viihteellä on palvelu, jossa mo-
biililaitteella voi valita, mitä päivän televisio-ohjelmia haluaa tallentaa, ja tieto välittyy 
henkilön digiboksiin, joka hoitaa ajastukset. Mobiililaitteille saa myös paljon samoja 
sovelluksia, joita normaalisti käytettäisiin tietokoneella – tällaisia ovat esimerkiksi 
Skype, Twitter, Facebook, Dropbox, Gmail, Netflix. Mobiililaite toisaalta myös vähen-
tää mukana kannettavien asioiden määrää, kun samassa laitteessa kulkee kalenteri, 
viihdekeskus, peli- ja musiikkikirjasto, kamera, taskulamppu, GPS, muistiot ja paljon 
muuta. 
 
Mobiilisti-hanke39 laskee blogissaan mobiiliksi laitteeksi myös uudemmat älylaitteet, 
kuten älykellon. Esimerkiksi Nike FuelBand on ranneke, joka synkronoi tiedot siihen 
liittyvään mobiilisovellukseen ja näyttää, kuinka aktiivinen käyttäjä on ollut. Ranneke 
kerää monenlaista tietoa, muun muassa liikkumiseen käytetyn ajan ja otetut askeleet. 
Tulevaisuuden älylaitteita esittelevässä blogikirjoituksessa40 väläytellään ideoita erilai-
sista käyttökohteista, joissa käyttäjän on mahdollista saada älylasien ja -näyttöjen avulla 
lisätietoa ympäristöstä. Vastaavia sovelluksia on toistaiseksi kuitenkin tarjolla vain pu-
helimelle: esimerkiksi sovellus, joka kertoo käyttäjälleen vieressä olevan tien nimen 
paikkatiedon perusteella. 

Mobiililaitekyselyt opiskelijoille ja opettajille 

Keväällä 2013 tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja teknologiaosaami-
sen opettajille ja opiskelijaryhmille mobiililaitekantaa kartoittava kysely, jossa lisäksi 
selvitettiin, millaisia mobiiliaitteita heillä on ja miten he käyttävät näitä arjessa ja opis-
kelun tukena. Kysely lähetettiin seuraaville ryhmille: 

 

 Ohjaustoiminnan OKO10-ryhmän opiskelijat Lahdensivun toimipisteessä 
 Tietotekniikan opiskelijoiden IT10-ryhmän opiskelijat Riihimäen toimipisteessä 
 Teknologiaosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksen tieto- ja mediatekniikan opet-

tajat 
 Hyvinvointiosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksen hoitotyön, ohjaustoiminnan 

ja sosiaalialan koulutusohjelmien opettajat 
 

                                                             
39 Mobiilisti -hanke on ESR-rahoitteinen mobiilioppimisen kehittämishanke, jossa kehitetään mobiiliutta hyödyntäviä 

koulutusmalleja luonnonvara-, kiinteistö- ja viheralalle. 
40 http://mobiilisti.blogspot.fi/2013/02/tulevaisuuden-alylaitteet.html 



 

 

Kuten olettaa saattoi, teknisillä aloilla mobiililaitteita käytetään monipuolisemmin, ja 
ne ovat käyttäjilleen paljon tutumpia kuin muiden alojen opiskelijoille. Terveysalan 
opiskelijoiden vastauksissa oli paikoitellen jopa nähtävissä epäselvyyttä siitä, mikä las-
ketaan mobiililaitteeksi. IT-alalla myös älylaitteita käytettiin enemmän.  
 
Tarkemmin vastauksia voi tutkia seuraavista Excel-tiedostoista: 
 

 Oko10 -opiskelijat: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14357347/Mobiiliselvitys/Oko10-kyselyvastaukset.xlsx 

 IT10 -opiskelijat: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14357347/Mobiiliselvitys/MobiilikyselynVstaukset_IT10.xlsx 

 Tieto- ja mediatekniikan opettajat: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14357347/Mobiiliselvitys/RMK_opettajat.xlsx 

 Ohjaustoiminnan sekä hoitotyön ja sosiaalialan opettajat: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14357347/Mobiiliselvitys/Ainolan_vastaukset.xlsx 

Selvityksessä tutkittuja sovelluksia 

Selvityksessä käytiin läpi 22 tässä tarkemmin kuvattua mobiilisovellusta. 
 
Any.DO 
Any.DO on sovellus, joka toimii kalenterin tai muistiinpanolistan tapaan. Henkilö voi 
merkitä tehtävälistaan töitä, joita pitäisi tehdä tänään, huomenna tai tulevaisuudessa. 
Sovelluksen voi asettaa myös antamaan hälytyksen silloin, kun tehtävän suorittaminen 
täytyisi aloittaa. Henkilö voi esimerkiksi asettaa seuraavanlaisen hälytyksen: "Pese 
pyykit huomenna klo 14.00", jolloin tulevaa tehtävää tarvitse muistella mielessään sii-
hen asti. Hälytyksen voi asettaa ilmoittamaan tasan klo 14:00 tai esimerkiksi 5, 10, 30 
tai 60 minuuttia ennen haluttua ajankohtaa. Mikäli tehtävälistaan olisi tallennettu tapah-
tuma "Elokuvanäytös tänään kello 19.00", hälytyksen voi ajastaa puoli tuntia ennen ta-
pahtumaa, jolloin myös siirtymiseen elokuvateatteriin jää aikaa. Tällöin muistutusta ei 
tarvitse asettaa erikseen muotoon "Lähde elokuvanäytökseen klo 18.30", jolloin tapah-
tumia on helpompi hallita ja muistaa niiden todelliset alkamisajankohdat. Jos kyseessä 
on toistuva tapahtuma, esimerkiksi pyykin peseminen kerran viikossa aina tiettynä päi-
vänä tiettyyn kellonaikaan, hälytyksen voi laittaa toistumaan kerran päivässä, viikossa, 
kuukaudessa tai vuodessa. Sovellus voi näin auttaa vaikkapa hääpäivän muistamisessa. 
Jos käyttäjän tarvitsee muistaa vaikka käydä kaupassa, hälytyksen voi tehdä muotoon 
"Käy kaupassa 18.00" ja liittää mukaan vapaamuotoisen muistiinpanolistan, johon voi 
kirjata mitä kaupasta tarvitsee tuoda. Lopuksi, muistutuksen voi jakaa yhteisten 
Any.DO-käyttäjien kanssa, jolloin riittää että esimerkiksi pariskunnan toinen osapuoli 
tekee muistutuksen jostain tapahtumasta ja jakaa sen toisen osapuolen kanssa. 
 
 



 

 

Path 
Path-sovelluksella voi jakaa päivän tapahtumia monella tapaa muiden käyttäjien kans-
sa, varsinkin jos sovellus on yhdistetty esimerkiksi Facebook-käyttäjätiliin. Sovelluksen 
kautta voi ottaa vaikkapa valokuvia ja jakaa kuvat välittömästi sekä myös kommentoida 
niitä. Lisäksi käyttäjä voi ilmoittaa sijaintinsa sovellukseen integroidun Google Mapsin 
kautta tai ilmoittaa, mitä musiikkia kuuntelee, mitä elokuvaa katselee tai mitä kirjaa lu-
kee parhaillaan ja kenen kanssa. Sovellus osaa hakea esimerkiksi elokuvan nimen lis-
tasta kuvan kera, myös katselukokemusta voi kommentoida. Tiedon voi jakaa paitsi 
Path-sovelluksessa, myös esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä. Lisäksi käyttäjä voi 
jakaa muille esimerkiksi omia ajatuksiaan samaan tapaan kuin Facebookin tilapäivityk-
sissä. Sovellukselle voi myös kertoa menevänsä nukkumaan, jolloin näytölle ilmestyy 
laskuri, joka näyttää nukkumiseen kuluneen ajan. Tieto päivittyy Pathiin, jolloin muut 
käyttäjät näkevät henkilön olevan nukkumassa. Kun käyttäjä painaa herättyään Awake-
painiketta, ohjelma kertoo kellonajan sekä lyhyesti säätilan ("Enimmäkseen pilvistä, -6 
celsiusastetta"). Kaikille tilapäivityksille voi asettaa myös hymiön ilmoittamaan niiden 
lisäämisen aikana vallinnutta mielentilaa. 
 
Google Translate 
Google Translate on 65 kieltä kattava tekstinkääntäjä. Käännettävän sanan tai lauseen 
voi kirjoittamisen sijasta myös puhua mobiililaitteen mikrofoniin 17 eri kielellä, ja 
käännöksen voi kuunnella 40 kielellä. 
 
Self Cure 
Sovelluksessa on listattuna satoja tauteja tai muita elämän epämukavuuksia kuten kuor-
saus, stressi tms. sekä tietoa niiden parannuskeinoista, syistä, sivuoireista ja taudin tai 
vaivan kuvaus. Parannuskeinot voi jakaa muille esimerkiksi Google+ -palvelussa tai 
sähköpostitse. Sovelluksen huono puoli on, ettei se kerro käytettyä tietolähdettä lista-
tuista parannuskeinoista, joten käyttäjä ei voi varmistaa tiedon paikkaansapitävyyttä ja 
luotettavuutta muutoin kuin tutkimalla aihetta itse lisää. Lisäksi sovellus on saatavissa 
ainoastaan englanninkielisenä.  
 
Sosiaalisen median sovellusten mobiiliversiot 
Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn ja moniin muihin vastaaviin palve-
luihin on saatavissa maksuttomia mobiilisovelluksia, jolloin niiden käyttö on nopeam-
paa ja helpompaa kuin webbikäyttöliittymän kautta. 
 
Google Maps 
Google Maps on valmiiksi esiladattuna useimpiin älypuhelinmalleihin. Sovellus näyttää 
piirretyssä karttanäkymässä käyttäjän senhetkisen sijainnin satelliittiteknologiaa  
hyödyntäen. Näkymään voi myös lisätä eri kerroksia, kuten maastokartan, satelliit-
tinäkymän tai liikennekartan. Käyttäjä voi myös etsiä jotakin kohdetta kuten katuosoi-
tetta, jolloin sovellus näyttää kartalla missä haettu osoite sijaitsee. Oman sijainnin ja 



 

 

haetun osoitteen välille voi myös hakea reittiohjeet sekä valita millä kulkuneuvolla 
matka kuljetaan (auto, bussi, kävely, pyörä), jolla on vaikutusta muodostettavaan reit-
tiin. Kun reitin kulkutapa on valittu, kartalle piirtyy reitti paikasta A paikkaan B. Reitil-
lä on myös tarkistuspisteitä tietyin välein, joissa sovellus kertoo esimerkiksi tarkemmin, 
mitä katua pitkin täytyy milloinkin kulkea. Reitille saa myös ääninavigoinnin, jolloin 
karttaa ei tarvitse seurata kulkiessa, vaan sovellus antaa reittiohjeet äänimuodossa. Li-
säksi sovelluksella voi etsiä kiinnostavia kohteita, kuten ravintoloita, jolloin sovellus 
listaa lähialueen ravintolat. Klikkaamalla listattuja ravintoloita käyttäjä saa lisätietoja 
niistä: yhteystiedot, reittiohjeet, mahdollisen verkkosivun osoitteen, käyttäjäarvosteluita 
sekä valokuvapanoraaman tarjoavan Street View -näkymän helpottamaan paikan tun-
nistamista perille päästyä. 
 
Sports Tracker 
Ohjelmalla voi taltioida tietoa lenkkeilysuorituksista. Aloitettaessa lenkkiä painetaan 
"Aloita harjoitus" -painiketta ja valitaan käytetty liikuntamuoto (kävely, pyöräily, rulla-
luistelu yms.), jolloin ohjelman laskurit käynnistyvät. Ohjelma toimii GPS-
paikannuksen kautta, ja sen se osaa esittää käyttäjälle lenkkiin kuluneen ajan, kuljetun 
matkan pituuden ja energiankulutuksen (kcal).  Sovellusta voi käyttää myös erillisen 
sykemittarin kanssa, jolloin ohjelma kertoo esimerkiksi keskimääräisen ja maksimisyk-
keen harjoituksen päätyttyä. Suorituksen voi tallentaa, jolloin myöhemmin voi tarkas-
tella onko saman lenkin kulkemiseen kulunut kunnon noustua vähemmän aikaa. Suori-
tukset voi myös jakaa kavereille vaikkapa Facebookissa. 
 
Sanakirja.org 
Sanakirja.org on helppokäyttöinen ja mukana kulkeva sanakirja tai kielenkääntäjä, jossa 
on mukana yh24 eri kieltä. Sovellus tarjoaa myös ääntämisohjeet, määritelmät, syno-
nyymit, esimerkkilauseita ja sanojen taivutusmuodot. 
 
Cool Reader 
Cool Reader on e-kirjojen lukusovellus. Kirjoja voi ladata ulkoiselle sd-muistikortille41 
joka kytketään mobiililaitteeseen, johon sovellus on asennettu. Sovelluksen kirjastoon 
ladattuja kirjoja voi etsiä esimerkiksi tekijän tai kirjan nimen perusteella. 
 
Kotikokki.net 
Ohjelma tarjoaa kasoittain reseptejä erilaisiin ruokiin. Reseptejä voi hakea hakusanan 
perusteella itse, tai eri reseptejä voi tutkia "Kotikokki.net suosittelee" -valinnan kautta. 
Reseptit ovat sovelluksen muiden käyttäjien lisäämiä, ja niistä löytyy kaikki olennainen 
ruoan valmistamiseen tarvittava tieto (ruoanlaittoon kuluva aika, ainekset, annosmäärä, 
annoskuva ja teko-ohjeet). Suosikkireseptit voi halutessaan tallentaa sovellukseen.  

                                                             
41 Secure Digital -muistikortit ovat pienikokoisia, usein esimerkiksi digikameroissa ja mobiililaitteissa käytettyjä  

tallentamisen välineitä. https://www.sdcard.org/home/ 



 

 

Sovelluksessa on mukana ostoslista, johon voi kirjoittaa kaupasta tarvittavat ainekset. 
 

Sleep as Android 
Sovellus on käytännössä herätyskello, mutta lisäksi sen on tarkoitus auttaa käyttäjää 
hyvän unirytmin ylläpitämisessä. Kelloon voi asettaa herätyksen hyvin vapaavalintai-
sesti useille eri päiville (esimerkiksi joka maanantai ja keskiviikko klo 6, muina päivinä 
klo 7). Sovellus tilastoi viimeisen 14 päivän aikana nukuttua unta, kertoo keskimääräi-
sen unen määrän tunteina, näyttää mahdollisen univelan määrän sekä syvän unen pro-
senttilukuna perustuen nukkujan liikkeisiin yön aikana. Vaikka herätyksen voi määrit-
tää itse, sovelluksesta voi valita myös ihanteellisen herätysajan (aloitusvaiheessa, ennen 
asetusten muutamista sovellus ehdotti seitsemän tunnin unta). Sovelluksen voi asettaa 
myös ilmoittamaan, kun pitäisi mennä nukkumaan itse haluamaan ajankohtana (5 20 
minuuttia ennen haluttua ajankohtaa) tai ohjelman omien asetusten mukaan. Ohjelman 
voi asettaa myös keräämään tietoja automaattisesti muun muassa tallentamalla nukku-
misen aikaisia ääniä ja saada sitä kautta tietoa vaikkapa korsaamisesta. Vielä erikoi-
sempia ominaisuuksia ovat tuutulaulut, jotka vaimenevat, kun ihminen on nukahtanut. 
Sovelluksesta löytyy myös tuki selväunikokeiluille (lucid dreaming). Ohjelman huono 
puoli on sen vain osittainen suomenkielisyys. 
 
Quora 
Sovellus antaa vastauksia kaikenlaisiin kysymyksiin muiden käyttäjien antamien vasta-
usten perusteella. Sovelluksen käyttöä aloitettaessa valitaan useasta kategoriasta eniten 
itseä kiinnostavat aiheet ja edelleen niiden alta kiinnostavat alakategoriat joita halutaan 
seurata (esim. Health and Wellness -kategorian alta Ruoka ja Ravitsemus). Valituista 
aiheista voi selata jo esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia, käyttäjä voi esittää 
oman kysymyksen, vastata esitettyihin kysymyksiin tai kommentoida annettuja vasta-
uksia. Ohjelman huono puoli on, että sen käyttökieli on pelkästään englanti. Tietynlais-
ten kysymysten etsiminen voi olla myös aikaa vievää. 
 
iLiikennemerkit 
Sovellus sisältää kaikki 275 Suomessa käytössä olevaa liikennemerkkiä, joita voi opis-
kella jos ne ovat unohtuneet tai jos käyttäjä on vaikkapa suorittamassa autokoulua. 
Merkit ovat listattuna kategorioittain. Merkkejä voi myös opiskella pelaamalla pientä 
minipeliä, jossa pitää arvata kolmesta vaihtoehdosta mitä tietty merkki tarkoittaa. 
 
Depart 
Sovellus näyttää, missä paikallinen bussi, raitiovaunu, metro tai juna on parhaillaan. Li-
säksi sovelluksen avulla voi tarkastella pysäkkien sijainteja, avata pysäkkikohtaisia  
aikatauluja sekä tarkistaa liikennetiedotteet. Tätä selvitystä kirjoitettaessa saatavilla oli 
seuraavien kulkuneuvojen ja pysäkkien sijainnit: 
 

 Bussit, raitiovaunut ja metrot sekä niiden pysäkit Helsingin seudulla (HSL) 



 

 

 Junat ja rautatieasemat Suomessa (VR) 
 Bussit ja niiden pysäkit Tampereella  
 Bussipysäkit Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Lahdessa 
 Metroasemat San Franciscossa (BART) 

 
Pysäkkejä voi lisätä omaan suosikkilistaan, jolloin ne löytyvät helpommin. 
 
Helsinki Metro Map 
Helsinki Metro Map näyttää metroasemakartan ja seuraavat lähdöt jokaiselta  
metroasemalta kumpaankin suuntaan. Ohjelma käyttää Reittiopas API  
-sovelluskehitysrajapintaa tietojen hakemiseen. 
 
Booking.com 
Palvelu, jolla voi selailla 177 maan 265 000 hotellia, hostellia, bed & breakfastia, ja 
vuokrahuoneistoa. Hotelleista ja huoneista voi selata 2,5 miljoonaa kuvaa sekä lukea 
käyttäjien kirjoittamia arvioita niistä. Käytettävissä on myös karttapalvelu. Tehdyn va-
rauksen voi lisätä kalenteriin. 
 
Oanda Valuuttamuunnin 
Sovelluksella voi muuntaa valuutta-arvoja eri valuuttojen välillä. Saatavia valuuttoja on 
lähes 200 kpl, ja muuntamiseen voi lisätä halutessaan pankkien veloittaman valuutan-
vaihtokustannuksen. 
 
Barcode Scanner 
Barcode Scanner on viivakoodien skannaussovellus. Viivakoodi asetetaan puhelimen 
kameran eteen, jonka jälkeen sovellus skannaa viivakoodin. Tuotetta voi tämän jälkeen 
hakea tuotehaulla, esimerkiksi hintavertailujen tekemistä varten. Sovelluksella voi 
skannata ja avata myös QR-koodeja. 
 
Groupon 
Sovellus listaa matkailuun ja shoppailuun liittyviä paikallisia tarjouksia sekä "päivän 
diilin" eli mukana Grouponissa olevien yritysten tarjoamat, rajoitetun ajan voimassa 
olevat edulliset tarjoukset. Käyttäjä ostaa palvelun avulla mobiililaitteelle ladattavan 
lahjakortin, jonka voi esittää oston yhteydessä. Esimerkiksi Hämeenlinnassa Wok’In -
ravintolaan voi ostaa 51 prosentin alennuksella wok-annokset kahdelle. Sovellus näyt-
tää myös tarjouksen esittäneen yrityksen sijainnin Google Mapsissa, mahdollisen linkin 
yrityksen kotisivuille, tarkemmat tiedot siitä mitä "diiliin" sisältyy ja tietoa yrityksestä. 
 
Ostoslista (Buy List) 
Ostoslista on nimensä mukaisesti mobiililaitteella mukana kulkeva ostoslistasovellus. 
Listan voi nimetä (esim. Perjantain ostokset), ja lisätä tuotteita yksitellen, lisäten tarvit-
taessa tuotteelle myös hinnan, määrän (kiloja, kappaleita yms.), kommentin ja tuote-



 

 

kategorian. Sovelluksessa on myös integroitu puheentunnistus, mutta kokeiltaessa sitä 
ei saanut kuitenkaan tunnistamaan ääntä. Tehtyjen listojen poistaminen on myös kohta-
laisen hankalaa. 
 
Dropbox 
Dropbox on tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen kehitetty pilvipalvelu, joka toimii 
myös yhdessä tietokoneen kanssa. Ilmaista säilytystilaa tarjotaan 2 gigatavun verran. 
Juuri otetun valokuvan voi ladata pilveen, ja jos tallennuskansio on jaettu, myös muut 
voivat nähdä ladatun kuvan heti. Muutoin säilytystilaa voi hyödyntää vaikkapa tärkei-
den tiedostojen varmuuskopiointiin, jolloin tiedostot ovat varmasti tallessa webissä, 
vaikka jollekin laitteelle tallennetut tiedostot tuhoutuisivat esimerkiksi laitteen kovale-
vyn hajotessa. 
 
Advanced Task Killer 
Sovelluksen avulla voi "tappaa" eli sulkea useita mobiililaitteella käynnissä olevia so-
velluksia kerralla, joita jää usein auki käyttäjän huomaamatta. Tämä säästää mobiililait-
teen akkua sekä prosessoritehoa. 
 
Suomalainen Facebook-yhteisö Android laitteet kuntoutuksessa ja erityisopetuksessa42 
keskustelee ja jakaa tietoa arjen toimintaa ja osallistumista tukevien Android-
sovellusten käyttöön liittyen. Yhteisö jakaa vinkkejä erityisesti suomenkielisistä sovel-
luksista, mikä on lisäetu verrattuna vastaavanlaisiin kansainvälisiin foorumeihin ja 
muihin viestinnän kanaviin43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
42 https://www.facebook.com/groups/547443795301014/ 
43 Kuten: http://blog.easystand.com/2011/01/complete-guide-to-special-needseducational-apps/ ja 

http://www.pinterest.com/lasenders/android-apps-for-special-education/ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Liite 2. Sanasto 
Tähän sanastoon on koottu yhteen julkaisussa käytettävää teema-alueeseen liittyvää 
keskeistä sanastoa. 
 
Android — ensisijaisesti kosketusnäyttöisille mobiililaitteille kehitetty käyttöjärjestel-
mä 
 
Augmentointi — tapahtuma (esimerkiksi 3D-mallin, videon tms. esittäminen), joka li-
sätyn todellisuuden sovelluksessa seuraa referenssikuvan tai paikan tunnistamisesta.  
 
Avatar — virtuaalihahmo, joka edustaa tyypillisesti virtuaalimaailman käyttäjää, ja 
jonka kautta käyttäjä toimii virtuaalimaailmassa liikkuen ja ollen vuorovaikutuksessa 
muiden käyttäjien ja virtuaalimaailman objektien kanssa. 
  
Chat — reaaliaikainen tekstimuotoinen verkkokeskustelu 
  
Kinect — Micorosoftin vuonna 2010 Xbox-pelikonsolille julkistama kehollinen liike-
ohjain; vuorovaikutus käyttöliittymän kanssa tapahtuu esimerkiksi eleiden ja puheen 
avulla, ihmisen luonnolliseksi kokemilla tavoilla. 
  
3D (engl. three-dimensional) — kolmiulotteinen 
  
3D-moottori — ohjelmarunko, joka vastaa grafiikan piirtämisestä näytölle 
  
Liiketunnistus — käyttäjän liikkeiden ja eleiden tunnistaminen konenäön ja eri teknii-
koilla kerättävän datan prosessoinnin avulla 
  
Lisätty todellisuus (engl. Augmented Reality, AR) — tietokoneen luoman näkymän tai 
virtuaalisten objektien yhdistämistä fyysiseen ympäristöön reaaliaikaisesti 
  
QR-koodi (Quick Response Code) — kaksiulotteinen kuviokoodi 
 
realXtend — suomalainen, avoimen lähdekoodin virtuaaliympäristöalusta 
 
Referenssikuva — kuva, jonka tunnistamisesta lisätyn todellisuuden sovelluksessa 
määritellään augmentointi tapahtuvaksi (ks. Augmentointi) 
  
Second Life — tunnettu esimerkki virtuaalimaailmasta, kalifornialaisen Linden Lab  
-yhtiön omistama 
  
Träkkäys — augmentoidun sisällön tarkka kohdentaminen esimerkiksi referenssikuvan 
tai koordinaattien kanssa 
 
Virtuaalimaailma (engl. Virtual World) — tietokoneella tuotettu kolmiuloitteinen, ei 
pelillinen ympäristö, jossa käyttäjä liikkuu ja kommunikoi luomansa virtuaalihahmon 
eli avatarin avulla. Läheisenä myös virtuaaliympäristö-termi. 
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Miten kouluttaa ryhmänohjaustaitoja Second Life -virtuaalimaailmassa? 
Entä miten suomen kielen oppimisympäristön rakentaminen RealXtend-
virtuaaliympäristöön sujui? Kiinnostivatko lisätyn todellisuuden koulutukset 
ja vetivätkö lisätyn todellisuuden ARea-seminaarit väkeä? Entä miten 
mobiilisovellukset ja Kinect-liikeohjain taipuivat tukemaan hyvinvointialan 
opiskelijoiden oppimista ja erityisryhmien osallistumista?

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen osahanke 
Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) on 
paneutunut vuosina 2012−2013 virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden 
oppimis- ja osallistumiskäyttöön. Mukana osahankkeessa on ollut Hämeen 
ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus, AduSal Oy, Sivistysliitto 
Kansalaisfoorumi SKAF ry sekä Tampereen yliopiston informaatiotieteiden 
yksikkö SIS. Tässä julkaisussa osahankkeen toimijat kertovat hankekauden 
aikaisesta toiminnasta ja kokemuksistaan.
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